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الفلسفة وقضايا البيئة   

 



==========================================


 إقامة التوازن بين مطالب اإلنسان المتنامية فى السيطرة على البيئة , واالستفادة القصوى من مواردها. -1

 ) نباتات وحيوانات (.ضرورة احترام الطبيعة واحترام حقوق الكائنات الحية  -2                             
 قادمة فى هذه الموارد .احترام حقوق األجيال ال -3                            

 
======================================================================= 

  

  

  

) العقد الفريد () ابن عبدربه (
 (    أحيائى –مكانى  -) جغرافى  الوسط الطبيعى  -أ  
املناخ السياسى والفكرى واألخالقى الذى يعيش فيه اإلنسان وحييط به -ب 

العربيةــة  فـــــى اللغ
" بوأ " و " تبوأ " * مشتقة من الفعل  أصل الكلمة

وعرفها   

  إشارة قرأنية

لبابا

األول

المشكالت التى تترتب على التقدم العلمى والتكنولوجى  لبيئة ومشكالتها, تلك وذلك  ألنها الفرع الذى يهتم بدراسة ا* 
الذى هدد البيئة الطبيعية لحياة الكائنات الحية وعلى رأسها اإلنسان.

 مفهوم فلسفة البيئة  |أواًل 

النتائج التى ترتبت على ذلك التهديد 

 الــمـــقـــصــــــود بالـــبـــيـــــئــة 

المعنى اللغوى

أول من استخدم البيئة بالمنعى االصطالحى

يئةالمعنى االصطالحى للب
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 ) تعريف اإلنسان املنطقى لنفسه (.
) كما قال ابن خلدون (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــهمرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التقــــــــديـــــــــــــــس والتــــــــــــــــــــألي املرحلة األوىل 
طبيعتهــــــــــــا
النتيجـــــــــــــــة 
مثـــــــــــــــــــــال 

مرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التفســــــــــيـــــــر والتوظيـــــــفاملرحلة الثانية 
طبيعتها

األرض هى مركز العامل الطبيعى . مستندًا على أن أرسطو " * دهاأهم روا
مثال

م والصون (. علل هذه العبارة .*ال يعنى هذا أن الفلسفة البيئية مل تنشأ إال فى العصر احلديث ) مرحلة االحرتا ملحوظة  

لتظل البيئة الطبيعية داعمة للحياة البشرية وعونًا للبشر على استمرار احلياة . * 

ــــــــــــــــــــة السيطرة واالستغاللمرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملرحلة الثالثة
طبيعتــــــــهـــــا

) ظهرت بظهور العلم احلديث مبناهجه ( .كلما انتصر عليها وحقق تقدمه املنشود لتحقيق رفاهيته  
 ت املرحلةسلبيا

مرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القهر واالستبداد املرحلة الرابعة 
طبيعتــــــــهـــــا

َاثار املرحلــــــــة 
علـــــى البيئة

 إحداث حتوالت فيما بني احليوانات والنباتات , مما هدد احلياة الربية وحياة اإلنسان نفسه . -1
 تطوير تكنولوجيا اهلندسة الوراثية واالستنساخ غري فى  -2

طبيعة الكائنات احلية وأعمارها وأشكاهلا . -أ         
خلط أنساب الكائنات احلية . -ب 

ياها األن ( االحرتام والصون ) وهى التى حن مرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املرحلة اخلامسة
طبيعتــــــــهـــــا
النتيجــــــــــــــة 
فرتتب على ذلك
الدعــــوة إلـــى 

 قوانني لصون البيئة وحقوق الكائنات األخرى.وضع تشريعات و -1
إيقاظ أخالقيات البحث العلمى التى حتمى حقوق الكائنات األخرى واألجيال القادمة . -2

*مراحل العالقة بين اإلنسان والبيئًة"

املراحل األساسية لتعامل اإلنسان مع البيئة  |ثانيًا 
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دلة التوازن اللى اتكلمنا عليها قبل كدة خد بالك (.)معا 
بقدر ما قدروا هذه البيئة وظواهرها الطبيعية لدرجة العبادةلخدمة بناء حضارتهم(===) السيطرة على مواردها  قدر ما حاولوا ب

وقد ظهر ذلك فى عدة مالمح . 

 .األهلة مل اصطاد مسكا من حبريات.***********اـن عشبهـــــمل احرم املاشية م                   فيقول 
 .اــــهــــمنع املياه فى مومسأ ملـة .**********   هلصنع الفخاخ لعصافري األأ مل    
.*********** مل أطـــفــــىء نـــــار متأججـــــه.ارىـجـمام املاء الأضع عائقا أمل     

 ( واحليوانات والشمس والنباتات  واألرض السماء)

                                         

 

) الطريق أو اهلدى () الطاو (
{انون الطبيعى والكيان الذاتى لألشياء المبدأ والمَال الذى تأتى منه كل شىء , والق }

من الكائنات األخرى . ال متايز بني اإلنسان وبني غريه *وفقًا لرؤية الطاويني
 وأخالقياتها , فقد دعوا إىل*هذا املبدأ أشار إليه اليوم أعظم دعاة فلسفة البيئة   نالحظ أن: 

إلغاء التمييز بني اإلنسان والكائنات األخرى  -2املساواة بني اإلنسان والكائنات األخرى **********  -1             
 عدم تعدى اإلنسان على التوازن البيئى حبجة أنه األقوى. -3    

.طبيعى *أن حييا الكل مع الكل فى تناغم :وذلك من أجل 

الفكر البيئي فى مصر القدمية -1

 * كتاب الموتى
.

له العظيم .*تعويذة إعالن البراء أمام اإل

*احترام البيئة.

*تقديس نهر النيل.

الفكر البيئى فى الصني القدمية -2

. رؤيتهم الفلسفية*

* العالقة بين مكونات الطبيعة .

الفكر البيئى  فى الشرق القديم |ثالثًا 
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نعم استطيع سيد الوتسى .أحتسب أنك قادر على توىل أمر العامل وحتسينه ؟؟؟؟ 


ملاذا سيدى ؟؟* أنا ال أرى ذلك ممكننأ !!!!!.                      

 .{ اولت لكان خرابًاالعامل مقدس , وال يسعك حتسينه , ولو ح }              

" خربها ووقع الضرر عليه "* حماوالت اإلنسان للتالعب بالطبيعة تعنى ببساطة

الفيلسوف والطبيب املصرى ( فى ميدان الفكر البيئى * )  على بن رضوان *  أهم إسهامات

رسالة فى احليلة فى دفع مضار األبدان فى ارض مصر " " **
 درس طبيعة المكان وتأثيرها على اإلنسان ****  -1             

حيث ربط بني سالمة البيئة واملناخ فى فصول السنة وبني األمراض التى تنتشر فى مصر .                                                                
                                   قدم فى كتابة , دراسة بيئية) إيكولوجية ( تربط  بين عدد من األسباب والنتائج بطريقة جدلية  .                                     -2             

مما يؤكد علمية املنهج املستخدم ودقته , مما حياكى الكتب املعاصرة التى تناول فلسفة البيئة.          
درس موقع مصر الجغرافى ومناخها  -3

وما ميكن أن يصيبهم من أمراض وكيفية عالجها .من أجل بيان َاثر ذلك فى السكان   
 أكد على أثر البيئة فى أخالق المصريين وعاداتهم وتقاليدهم  -4               

 

*فى ميدان الفكر البيئى عبدالرمحن بن خلدون  أهم إسهامات   *
 ان البشرى والبيئات الغير صالحة .ميز بين البيئات الصالحة للعمر -1

 بين األقاليم الجغرافية المختلفة وتَاثيرها فى أحوال البشر وصنائعهم ومالبسهم وأقواتهم . -2
) ديوان العرب واملبتدأ واخلرب فى أيام العرب والعجم والرببر ومن جاورهم من ذوى السلطان األكرب (.فى مقدمة كتابه 

ونوعية العمران على نوعية البشر , ومدى تَاثيرها على شئونهم السياسيةتحدث عن َاثر البيئة  -3
 تحدث عن َاثر الهواء فى أخالق البشر وطبائعهم  -4
  

تعقيب على رأى أبن رضوان وإبن خلدون
ادل بينهما () عن طريق رصد التأثير المتب* تلك األراء لم تتعدى النظرة العلمية الوصفية للعالقة بين اإلنسان والبيئة

حيث أن المشكالت البيئية الناتجة عن تدخل اإلنسان فى الطبيعة ومحاولة السيطرة عليها لم تظهر بعد .
ضرورى لحياته وبناء حضارته .اقتصرت على استفادة اإلنسان من موارد البيئة بما هو  ن العالقة بين اإلنسان والبيئة* وأ

*إشارة من) الوتسى ( فى كتاب ) الطاو (." قائاًل"

ملحوظة 

على بن رضوان 

عبدالرمحن بن خلدون

 وضرب أمثلة على ذلك 
 *** أكثر من البالد الباردة.تتميز شخصياتهم بالفرح والسرور واالنبساط  ****  منطقة حارة****  * أهل السودان

, عكس المناطق الباردة . خرون أقواتهميغلب عليهم الخفة والغفلة عن العواقب حتى أنهم ال يد****  * أهل مصــــــر

الفكر البيئى عند املفكرين العرب  |رابعًا   

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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**

(  لبنتام) 
املساواة بني كل الكائنات  -2*** يوانحقوق احل احملافظة  -1       

 احلية.

*****************

ـاسأعظــــــــــم قــــــــدر مـــــــن السعـــــادة ألكبـــــــــر قـــــــــــــــدر مـــــــن النـــــــــــــــــــــــــــ

اللـــــذة **** األلـــــــــم  -3الشقـــاء **** -2السعــــادة ****  -1
 كالم مجيل طيب نعمل إيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

طيب ممكن توضيح أكرت مبثال مثاًل ياعم بيرت ؟؟؟؟؟ 

الحيوانات فى المعامل هذه معاناةيراعى ن أ ,ع من التجارب على الحيوانافتنفى مقابل اال* فيجب على الباحث العلمى 

طريقة تربيتها أو التعامل معها بغرض االستفادة فى التجارب املعملية (.) فى 

*********) بيرت سنجر (  ) توم رجيان ( ********
 مستند على مسلمة أصبح يؤمن بها اجلميع وهى 

 

 إيذاء الكائنات البشرية ألجل منفعة أو متعة هو إنتهاك  لحقهم فى عدم اإلذى.*********************** * أن
.فان كان من حق  االنسان البشرى عدم االذى فهو كذلك من حق الحيوان غير البشرى***********                                                  

. أخالق األرض

 النباتات الحيوانات أو إجمااًل األرض " -3الماء  -2التربة  -1"

 ) فبدل من أن ينظر هلا على أنه سيدها , ينظر إليها على أنها موطن وهو أحد مواطنيه ,  وعضوًا عادياً فيها.(  

*بيتر سنجر )واحترام حقوق الحيوان (."

*األساس األخالقى الذى استند بيتر سنجر عليه"

 األسس التى تقوم عليها دعوة بيتر سنجر

تــــــــوم رجيان *توم ريجان)واحترام حقوق الحيوان (."

* ألدو ليوبولد  " وأخالق األرض"

مطلبـه

أهم ما أكد عليه

وأراد من ذلك

موقف الفالسفة من قضايا البيئة واحلفاظ على بقاء النوع  |خامسًا 

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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" اإليكولوجيا العميقة" 

املبدأ األساسى لإليكولوجيا العميقة 

وملاذا َتعترب نفسها عميقة ؟ 

غير البشرية على كوكب األرض لها قيمة بحد ذاتها .الحياة البشرية و عافية وترعرع  .1

 ولهما أيضا قيمة بحد ذاتهما.  ) عافية وترعرع (أشكال الحياة يسهمان فى تحقيق هذه القيم  ثراء وتنوع .2
 

الحق فى إنقاص هذا الثراء والتنوع إال من أجل تلبية الحاجات الحيوية. ليس للبشر .3
والحياة الغير بشرية يتوافقان مع عدد سكان أصغر .  البشرية وثقافتها  ترعرع الحياة .4

 

فى العالم غير البشرى كثيف جداً والوضع يتزايد سوءاً . التدخل البشرى .5
 .* جيب أن تتغري السياسات التى تؤثر فى البيئات األساسية   ولذلــــــــك  -6      

 تغري اإليدولوجى هوحبيث يكون ال -7
 ) اإلقامة فى أوضاع القيمة األصلية (.* ذلك التغير الذى يثمن نوعية الحياة***************************** 

 ليكون هناك وعيًا عميقًا بالفرق الكبير والرفيع قبل وبعد التغيير .                                                
 

 النقاط  السابقة عليهم إلزام مباشر بمحاولة التغيير . ذين يؤيدونال -8                
 

  

)العالقة بين النحل والزهور(.

) الطبيعة , األجيال القادمة (.

* أرنى نايس " واأليكولوجيا العميقة"

املبدأ الذى تبناه 

ا العميقةاملبادىء الثمانية لإليكولوجي

* هانز يوناس  )وأخالق المسئولية(.

* مصدر أخالق المسئولية عنده
  

* أهم ما تميزت به أخالق المسئولية 
  

مطالبه * 
  

معنى أخالق المسئولية عند )هانز يوناس(  -أ 

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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 وجــــــــــود موجودات بشرية .     -أ                                                                                               
 .       د عليها هذه األجيالوجـــــــــــود ثروات مادية وطبيعية تعتم  -ب                                                             

 
 

  
  

 

 0) الذى ينص على (لحقوق األجيال القادمة  ميثاق على صدور ) هانز يوناس (* أثمرت دعوات          
 

                                                                 
 * غير ملوث وغير تالف .  * نستمتع به كمصدر للتاريخ البشرى والروابط االجتماعية .                                   

                =================================================================================================================================================================================================== 

                    
 صيب الحياة على كوكب األرض .*  األضرار التى ال يمكن إصالحها أو عالجها .   * األضرار التى ت                           

 * األضرار التى تلحق بحرية وكرامة اإلنسان .                                                                         
               ================================================================================================================================================================================================== 

 * الحياة على كوكب األرض .  * التوازن الطبيعى وارتقاء الجنس البشرى   .                                                          
                ================================================================================================================================================================================================ 

 التشريع ( –البحث العلمى  –) التعليم                 
 * لضمان حقوق األجيال القادمة . 
 ل الحاضر ال يضحى بحقوق األجيال القادمة من أجل منفعة أو راحة .* التأكد بأن الجي                                           

            ================================================================================================================================================================================================ 

              
  

حقوق األجيال القادمة)تحمل المسئولية تجاه األجيال القادمة(.  -ب

نتائج دعوات ) هانز يوناس (. -ج 

 .) فنحن منثل الصلة بكل ما يؤثر عليهم بالسلب (.ننا األجيال القادمة  عند أى فعل أو عمل نتخذه فى احلاضرنضع فى حسبا  -1

 يؤكد يوناس أن هذه احلقوق من الواجب الطبيعى جتاه هذه األجيال ,وليس فقط من املسئولية األبوية -2 
 إلنسانية فى املستقبلولذلك جيب عدم التصرف بطريقة تسبب تدمري البيئة واحلياة ا   

 

 اإلرتقاء حبياتهم.ليس فقط جتاه األجيال فى املستقبل بل وقية جعل يوناس املسئولية األخال -3
 حيث يقع على عاتق األجيال احلالية فى الوقت احلاضر             

 جتنب األفعال املهددة تلك املصادرلضامنة حلياتهم عن طريق                  * جتنب املستقبل املهدد بانعدام املصادر املادية ا

 
 ملحوظة 

 ولذلك نقول أن مسئوليتنا األخالقية التى تتعلق بالمستقبل تتضمن جانبين   
  

ة واحرتام حقوق األجيال القادمةيرى يوناس أن اجليل احلاىل عليه مسئولية مراعا -4
  

  بعض األسس التى تؤكد احترامنا لهذه الحقوق. )دانيال كاالهان(المنطلق قدم  ومن هذا       
  

 ملحوظة 

  وجود األجيال املقبلة . عدم تصرف األجيال الحالية بشكل يمثل خطرًا على -1
على مقدرة األجيال القادمة فى العيش بكرامة .عدم تصرف األجيال الحالية بشكل يمثل خطرًا  -2
األجيال الحالية وهى تدافع عن مصالحها أن تفعل ذلك بطريقة تقلل من المخاطر إلى حدها األدنى.على  -3
 

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي
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 مجموعات تطوعية ال تستهدف ربح .*  عبارة عن
 مواطنون على مستوى محلى أو إقليمى أو دولى . * أعضائها
 أشخاص ذو اهتمامات مشتركة . * قيادتها

 * حقوق اإلنسان أو البيئة أو املرأة أو الطفل.مسائل محددة *  يدور عملها حول

 
 تشجيع البحث العلمى والثقافة البيئية  *سن تشريعات لحمايئة البيئة والحرص على تنفيذها * *                                                   

  

 تخصيص جزء من الموارد لشئون البيئة .  *                               
 لبيئى ومعالجة االختالالت البيئية .التخفيف من التلوث ا *اعتماد وسائل للحد من التأثيرات البيئية. *********  *   
 

 

 المشاركة فى مجهودات حماية البيئة. *                                                                                     
 ل البيئة .مواجهة األخطار التى تهدد باختال *نشر الثقافة البيئية فى برامج التربية البيئية************** *   

  
 

 منطمة السالم األخضر لحماية البيئة والسلم . -1

 دولة بأوربا وأمريكا . 40منظمة تطوعية ممثلة فى  *
 مليون عضو موزعين بمختلف أرجاء العالم .4يصل إلى  *

 رد والثروات الطبيعية .احملافظة على املوا -2محاية البحار والغابات ************  -1
 التخلى عن استعمال املبيدات الكيماوية السامة . -4احلد من األسلحة النووية *********** -2

 المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية -2

 مليون.(4,4)دولة ويصل عدد أفرادها()منظمة غير حكومية لها فروع فى * 
 املساهمة فى إنشاء حمميات طبيعية. -2****** أنواع الكائنات احلية املهددة باالنقراض .محاية مجيع  -1

 محاية الغابات كوسط طبيعى للحيوانات . -3
 

  
حماية المحيط الجوى من الثلوث. -2 منع تلوث المياه البحرية وتوفير الحماية لألحياء البحرية . *** -1

 حماية المخلوقات الفريدة. -4ات. *****************حماية الغابات والنباتات والحيوان -2

المنظمات الغير حكومية

تزايد دور المنظمات الغير حكومية

أصحاب القرار مدخل يهم 
  

مدخل يهم الفاعلين بالقطاع العام والخاص
  

مدخل يهم الجمعيات والمنظمات الغير حكومية 
  

أهم منظمات البيئة الغير حكومية فى العالم

إهتمامات القانون الدولى.

دور المنظمات البيئية والعمل التطوعى فى حماية البيئة |سادساًً  

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي



11

 
 

 

 

البيوتيقا علم البقاء فان بوتر 

ة".والتى تدور حول التدخل اإلنسانى فى مواضيع شديدة احلساسي"
القتل الرحيم (  –) االنجاب الصناعى              

 
 
 

  
 
 
 
 

 هـــــــــــو 

 يشتمل علــى 

رؤية الفلسفة لألخالق البيولوجية والطبية

تطبيقية والبيوطبية تعريف األخالق ال |أواًل 

 تنظيم الممارسة داخل ميادين العلم والتكنولوجيا . -1***      ة التى تسعى  إىلجمموعة القواعد األخالقية العملي* 
 حل المشكالت األخالقية التى تطرحها تلك الميادين . -2***                                                                                                       

المعالجة األخالقية للحاالت الخاصة والمستعصية  -2ما يتم التوصل إليه بواسطة التداول والتوافق  -1* * اعتمادًا على
.

تعريف االخالق التطبيقية -1

األخالق البيولوجية والطبية  ) البيوطبية ( ) البيوتيقا (. -2

تتمثل األخالق البيوطبية 

للبيوتيقامفهوم الفلسفى ال -3

  

لبابا

ثانىال

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي



12

 
                                                                    

: البيوتيقا -1
 حيث تنقسم الفلسفة حسب التقسيم الكالسيكى إلى ثالث مباحث )فروع( أساسية                                                      

  

الخير ( –الجمال  –) الحق 

* األرحام المستأجرة * الموت الرحيم * زرع األعضاء . االستنساخ .

حقوق اإلنسان . * الديمقراطية * الحوار * التسامح *

 إســـــهـــــــــــامــــــــــاتـــــــــــهأمثــــال

دانيــــــــــــال 
ـــانكاالهــــــ

هانز يوناس

عالقة البيوتيقا بالفلسفة . |ثانيًا 

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي
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أخالقيات العيادة كما حددها الفيلسوف "ديفيد روس  

فى منزل المريض. -4*******فى العيادة  -3***********داخل غرفة العمليات  -2  ****أمام سرير المريض .  -1

ويرى "ديفيد روس" أن نقف عند ثالث قضايا أساسية 

 تجد من عالج .مطالب المرضى مما يس -3** مراعاه مسئولية الطبيب تجاه مرضاه  -2** تحقيق السعادة ألفراد المجتمع -1

تتحدد فى ثالثة مستويات  
 ========================================================الصحـــة العمومية -1

                             
 حتسني احلالة الصحية . -واحلماية ***  ***بالوقاية  -أ                                                                                                                           

 ========================================================منظومة العالج -2
 

 ================================================= توزيع الموارد الصحية -3
 

      
 
 

 

 حق المواطنين فى معرفةالتنظيمات التى تتولى خدمتهم. -1
التحقق من مدى احترام حرية وكرامةالمرضى . -2
ى الخدمات العالجية .التحقق من مدى االلتزام بمبدأ العدالة والمساواة فى الحصول عل -3
بالمواثيق األخالقية ومعاقبة من يتالعب بهذه القيم.) القطاع الحكومى والخاص ( التزام الجميع  -4

 

األخالق البيوطبية  مجاالت |ثالثًا
  

أخالق العيادة

أخالقيات البحث العلمى فى مجال البيوتيقا

أخالقيات السياسة الصحية

ما يجب أن تراعيه السلطات المختصة فى إطار هذه المستويات

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي
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* ويطــــــــــرح عـــــــدة قضــــايـــا *
 ) متبرع بالمنى ( التلقيح الصناعى

يطرحه من مشكالت  وما * اإلخصاب خارج الرحم
اإلتجار فى عناصر الجسم , وما تطرحه من مشكالت * بنـــــــــــــــــــــوك املنى
* وما تطرحه من مشكالت مثل بنـــــــوك األجنـــــــــــة

إنتاج أجنة بشرية خصيصًا للبحث العلمى . -3******  التخلص من األجنة الفائضة -2*****  شروط الحفظ  -1

استئجار األرحام
 

* وما تطـــــــرحه من مشكالت
 ) وظيفة األم (.ؤديها المرأة امتهان وظيفة إنسانية ت  -1  
 االبتزاز المادى الذى يتعرض له الزوجان من الحاضنة للجنين .  -2  
 تعرض الطفل إلى اإلهمال من الحاضنة واألم االجتماعية فى حالة اإلصابة بمرض أو تشوه وراثى .  -3  

ن ***** وخاصة بندرة األعضاء القابلة للزراعة .        .      متعلقة بالمانحين والمستفيدي  * وما يطرحه من مشكالت زرع األعضـاء
 1مما يؤدى إلى                             .

 ؟؟؟؟ وت  يطرح مشكلة التوافق حول قبول الموت الدماغى معيارًا لوقوع الم * مــوت الدمـاغ
 ؟هل يحدث الموت الدماغى بموت الدماغ ككل أم بموت الدماغ العلوى رغم استمرار جذع الدماغ فى أداء وظيفته  *

  * وتطرح مشكلة احلــالـة النبـــاتية

ماهيـة الطبيعة 
اإلنسانيــة .

 

 وتدور هذه القضية حول ما كانت الطبيعة اإلنسانية تتعلق *
 عًا.الجانب النفسى أم االثنين م  -2****        أم      بالجانب الجسمى  ****           -1                                         

 وتطرح العديد من المشكالت  قيمــــــــة احليــــــاة
  ؟؟أم أن الحياة بكل أشكالها تتطلب منا التقدير واالحترام  ؟؟؟ هل نقدس الحياة لذاتها *  
 ؟؟؟؟   هل نقدر الحياة بشكل عام  ؟؟؟؟ وما هى نوعية الحياة التى نقدرها  * 
 ؟؟ة باألخرين إذا كان فى ذلك حفاظ على حياة الناس عمومًاأم نقدر الحياة التى تستلزم التضحي  * 

مـثال
 

 ) هل فى ذلك تقدير للحياة عامة ؟؟؟ ( * إجراء التجارب على األجنة والمشوهين
 * وعمومًا تستلزم األخالق الجديدة تحقيق الموافقة المستنيرة واالمتناع عن كل ما يهدد انتهاك  كرامة اإلنسان 

ناجمة عن الثورة البيولوجية القضايا الفلسفية واألخالقية ال |رابعًا
  

 االنجاب الصناعى -1

 قضية زرع األعضاء وموت الدماغ  - 2

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي
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 * ويتمثل فى أن يعرف اإلنسان مستقبله سلفًا . وتتضح أهم مشكالته فى .                                                      
   

 
 *خاصة المتوقع إصابتهم ببعض العيوب الخلقية أو األمراض أو ألتفه األسباب .                                                  

  
 

 رًا فى ** إال أن ذلك يفيد كثي                                                                                                                        
 القضاء النهائى على العقم . -2عالج األمراض الوراثية ******************************************* -1

  
 

 يرى أن مسئولية الجينوم البشرى ال تتوقف عند تحديد األمراض والصفات الجسمية , بل لديه اإلمكانية من تحديد طريقة تفكير الشخص  -1
 فات األخالقية واالجتماعية ؛  ألنه يعطى االستعداد للصفة , والبيئة لها تأثير فى ذلك  االستعدادمسئول عن تحديد الص -2

  
 

  
 
 
 

 
 

 )دولى (.األفراد المستنسخين من مشكالت الشيخوخة المبكرة كما حدث للنعجة  * معاناة 
 التى تربطهم باألقارب . من عائلةحقيقية وهوية مميزة , والحيرة فى تحديد نوع العالقة*  الحرمان 

على مفهوم الوالدية , وال حاجة إلى وجود األب واألم وبالتالىإلغاء مفهوم العائلة واإلرث والزواج.......  إلخ. * القضاء  
 األجيال القادمة بالفقر البيولوجى وباإلنقراض لفصل اإلنجاب عن الجنس. * تهديد
الخصائص البشرية بالتدريج . تحويل اإلنسان لكائن مصنوع سيفقد * تحويل  

 
 
  يرى أن االستنساخ ثورة علمية ولكنها ثورة عبثية ؛  ألن بكل صوره يقضى على فكرة التنوع فى كل أشكال الحياة . -1

 يرى أن حكمة الخالق تجلت فى تكاثر اإلنسان عن طريق التزاوج لتحقيق التنوع بين الناس , وبالتالى تتنوع األفكار  -2
 

  اضطراب حياة اإلنســــــــــان 
* تعرض المعلومات الوراثية 
 للقرصنــــة واالستغــــــــــــالل.

 * من طرف شركات التأمين ومكاتب التشغيل التى ُتقصى المهددين باألمراض الوراثية الخطيرة من االستفادة .
 الضمان االجتماعى . -3التوظيف .**********  -2التأمين . **********  -1من 

بعض المشكالت األخالقية التى تطرحها تقنيات الهندسة الوراثية |خامسًا
  

الجينوم البشرى  |أواًل 

بعض المشكالت التى يطرحها فك  أسرار الوراثة 
 البشرية

 يقول العالم ) أحمد زويل ( فى هذا الجانب

االستنساخ البشرى |ثانيًا

 محمود ( فى هذا الجانبيقول العالم )  الدكتور مصطفى 

 ( D.N.A  * هو أحد فروع علم الوراثة المتعلق بدراسة المادة الوراثية )

 واة الخلية فى جسم الكائن الحى المراد استنساخه , مع بويضه مفرغه النواة من كائن من نفس الجنس .هو أخذ المادة الوراثية من ن * 
 * يتم دمج المادة الوراثية مع البويضة وتزرع فى أنبوب اختبار , ثم يتم نقلها لرحم األم البديلة .

التنبؤ الوراثى -1  

إجهــــاض األجـــنة -2

بديلةتوفير مخزون احتياطى لألعضاء واألنسجة ال -3

 بعض المشكالت التى يطرحها االستنساخ  

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي
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 يعمل األطباء وغير األطباء على وضع معايير أخالقية ذات عالقة بالوراثة البشرية والتى يمكن توضيحها من خالل التالى * *
 املنفــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

هى فعل ما فيه الخير للمريض . * تعريفها  
.ضرورة أن تكون الرعاية الصحية ذات منفعة للمريض *
اتخاذ كل الخطوات اإليجابية إلزالة الضرر عن المريض . *

 * جيب تطبيق كل هذه األهداف على املريض لتحقيق مصلحة اجملتمع كله *

ُتعد الصحة الجيدة للمريض هدفًا طبيًا مهمًا.*  مثــــــــال  
مكافحة األمراض عامة واألمراض الوراثية خاصة  , محققة لنفس الغرض .* 

 

 إحلاق األذى  عدم -2

تعريفها

* عدم إلحاق األذى بالمريض عمدًا أو باإلهمال الذى يعنى) تعريض إنسان للخطر بصورة غير مبررة ودون داعى (.         

 * األخالقية والقانونية تدعم تطبيق معيار مبنى على تجنب إلحاق األذى بالبشر أو تقليله للحد األدنى . فاملعايري

خطاء الطبية تقع بالفعل , إال أن هذا المبدأ ينم عن إلتزام مبدأى بحماية المرضى وإبعاد األذى عنهم.* األ رغم أن   

 

 احرتام االستقاللية الفردية -3

حق الفرد فى التحكم فى الرعاية الصحية الخاصة به , والبعد عن اإلكراه . * تعريفها  

ليةالمريض وبأن يكون على وعى باألمور وبدون تأثيرات خارجية تتحكم فى اتخاذ قراره .توجب احترامنا الستقال*  فقرارات الرعاية الصحية   

 
 املساواة والعدل -4

تعنى ضمان كون جميع األفراد يعاملون بالمساواة والعدل بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والحالة األقتصادية * تعريفها  

.المجتمع فى الوصول إلى التقنيات الجينية التى من شأنها أن تحسن جودة الحياة ؟؟؟ هل تتوفر المساواة لجميع أفراد  * ولكن   

 
 
 
 
 
 
 
 

معايير األخالقيات الطبية الحديثة |سادسًا 
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 إن إجراء األبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية وتطبيقها يتطلب ما يسمى بالموافقة المستنيرة . *                           
 

باء أو الباحثني بالسماح للمرضى املساهمة فيما يتعلق بالرعاية التى يتلقونها أو املشاركة فى األحباث.* التزام األط                     
  

 
 

 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -2 اإلفصــــــــــــــــــــــــــــــــــاح -1
 * وهو وعى المريض بالمعلومات التى حصل عليها . طبيب .* وهو إخبار المريض بالمعلومات ذات الصلة بالبحث من قبل ال

التوضيـــــــــح
 

  

 * الفهم واإلفصاح من المتطلبات الضرورية لصحة الموافقة .
 ويحققان التالى                                                                                                            

مشاركة املريض املستنرية فى القرارات املتعلقة برعايته .يشجع  -1

 يشجع إلقامة عالقة مستمرة تسودها الثقة بني املريض وطبيبه. -2

 

 

 األهليــــــــــــــــــــــــــة -3
 * هى القدرة على فهم المعلومات المتعلقة بقرار ما , وإدراكه العواقب المتوقعة إلتخاذ هذا القرار.

التوضيـــ
ـــــــح

 
  

* يكون الشخص قادر على اتخاذ قراره بشأن محل سكنه.
* لكنه غير قادر على اتخاذ قرار بتناول دواء أو مشاركة فى بحث طبى .                                                                   

* فالمبدأ األخالقى القائل " عدم إلحاق األذى " 
.{يوجب محاية الغري مؤهلني من اختاذ القرارت التى تعرضهم لألذى  }                 

 .{جيب محايتهم من القرارات التى ال يتخذوها لو كانوا مؤهليـــــــن   }

 الطوعيــــــــــــــــة  -4

 ط* تشير إلى حق المريض فى اتخاذ قرارات متعلقة بعالجه دون أن يتعرض ألى تأثير أوضغو

التوضيــــــــــح
 وتشمل الضغوط الخارجية قدرة األخرين على فرض إرادتهم على المريض عن طريق . * 

  التالعب -3اإلكراه *************  -2القوة ***************** -1                    

 لنصيحة .وهذا ال يعنى امتناع الطبيب عن إقناع المريض بقبول ا                            

 وتنبع أهمية الطوعية .*

 كونها مطلب أخالقى لصحة القرار بالموافقة . *                                                    

 االستقاللية . -2احلرية **************  -1وتستمد جذورها من العديد من المفاهيم األخالقية ذات الصلة مثل . *

 ـــــــة الموافقــــــــــ -5  
 وتعنى قبول المريض أو المفحوص للمشاركة فى األبحاث بناًء على اقناعه بأهمية دوره . *                     

أخالقيات األبحاث المتعلقة بالوراثة  |سابعًا 
البشرية

  

 الموافقة المستنيرة 

 عناصر الموافقة المستنيرة

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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 إن تقنيات التدخل الوراثى مثل )  المعالجة الجينية البشرية , والتحرى الوراثى (  تثير العديد من التساؤالت .  *
 ) ومنها ما يلى ( فإنه يتضمن العديد من العواقب من وجهة النظر االخالقية,  وفيما يتعلق بالتحرى الوراثى *

 

 التمييز على -1
 أسس جينية

 * فاألشخاص المصابون بشذوذات جينية ) برغم أنها قد ال تظهر فى صورة خلل وظيفى أو مرض (
 ( حى أو الحصول علىالتعليم)  قد يمنع عنهم التأمين على الحياة , التأمين الص                         

التفرقة فى  -2
 المعاملة

 على تعيين فقط  أولئك  األشخاص الذين ُتظهر جيناتهم أنهم مقاومون للمخاطر الصحية فى العمل  * يحرص أرباب العمل
 *  وهو ما ُيعد بالنسبة لهم خيارًا أرخص من جعل بيئة العمل أكثر أمنًا للجميع .

م تطبيق ضغوط اجتماعية أو سياسية التخاذ قرارات انجابية على أساس المعطيات الوراثية .* حيث يت اليوجينيا -3  
فالتزاوج بين من يمتلكون الجينات المرغوبة سيتم تشجيعه . -1     مثل          

ويتم تقليل التزاوج بين فردين يمتلكان صفات وراثية متنحية خطيرة .   -2                       
كما أن النسوة الحوامل بأطفال بهم شذوذ جينى قد يشجعهن أو يكهرهن على اإلجهاض  -3                       

الحتمية  -4
 الجينية

 تنتج فى معظمها عن بنية جينية. ) الذكاء والسلوك  اإلجرامى (* االعتقاد بأن الخصائص السلوكيةوالشخصية
 وبالتالى فهى تطبق توجهًا قدريًا على الصحة والمرض .*                                        

 * ومن الممكن أن يستخدم ذلك األسلوب   
 الستمرار فى ممارسة الظلم على أسس عرقية أو إثنية ا -2لتبرير التعصب **    -1                  

 من المنحطين جينيًا  *   وبالتالى قد يخلق طبقة                                                 
 

  
 
 

 * ويمكن تطبيق االستنساخ على الحيوان ألن . 
 جمال اإلجناب بني احليوانات كما فى اإلنسان فى ال توجد ضوابط أخالقية  -2عامل احليوان واسع والتصرف فيه مباح . -1

انات أو النباتات أو البشر .* كما يمكن االستنساخ فى النباتات بال قيود إال إذا كان هناك ضرر على الحيو
 

  

 يتسم اإلنسان عن باقى المخلوقات  * 
األحاسيس . -3املشاعر *****************  -2باألخالقيات *******  -1

 دعو إلى وجود رباط أسرى .يحددها تشريع ثابت, ي                                                                                                       
 * لذلك ال يمكن للوليد االستغناء عن أمه وحنانها وأبيه ورعايته .

 

 وبأى طريقة تؤدى إلى التكاثر بطريقة غيرطبيعية .  , * رفض وتحريم االستنساخ       رأى الدين فى ذلك   
 وضيح ذلك فيما يلى ** ويمكن ت 

 
 
 

 

  
 رفض علماء الدين تطبيقه على البشر والحيوانات وجواز تطبيقه على النباتات بما يفيد اإلنسان .*  

 
 .علماء أخرون تطبيقة على البشر ولكن بشروط , مع جواز تطبيقه على الحيوانات والنباتات بصورة أوسع   *                   

 

االستنساخموقف علماء الدين من قضايا  |تاسعًا
  

بعد جناح التجربة مع النعجة دوىل وإنتاج نسخة طبق األصل منها , بدأ احلديث حول إمكانية ذلك مع البشر .* 
أثارت والدة أول طفلة أمريكية فى العامل عن طريق االستنساخ جداًل فقهيًا واسعًا بني علماء الدين* 

 استنساخ الحيوان -1

 استنساخ االنسان -2

 حين ففى

 أكــــــــــد 

خالقية للتحرى الوراثىالمضامين األ |ثامنًا 
  

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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 ـــــــــــــدمــــــــــــــة**مقـــ     
 . يمثل العمل الشرط  األساسى لنهضة األمم وتقدمها 
 . وهو المنظار الذى تنظر من خالله لترى روح الشعب على حقيقتها
(؟؟؟؟؟؟ مسئول أم مستهرت ؟؟(* )أهو شعب متفائل أم يائس ؟؟؟؟* أم هو هازل ؟؟؟؟؟؟*) أهو شعب جاد    

(؟؟؟؟؟؟ه أم هانت عليه نفسه* ) أهو شعب حيرتم نفس

                                                         
 
 طبيعة .يعد العمل من الوظائف التى تميز اإلنسان عن الحيوان , واالستفادة من خيرات ال -1

 

 أمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
* احلليب الطبيعى لألبقار ال ميكن استهالكه بالشكل الطبيعى الذى تقدمه الطبيعة, ولذا البد من تدخل اإلنسان لتطهريه. 1املثال 
 م.1011عام وذلك بفرنسا 22كتمال سن السنة , فى حني مل يتجاوز عمر الباقني * كانت احلياة الطبيعية جتعل طفاًل من كل ثالثة أطفال ميوت قبل ا 2املثال

 

 دواجن (. –فواكه  –قمح  –بطاطس ) كل ما نستهلكه األن هو نتاج العمل اإلنسانى سواء كان  -2
 إن اإلنسان مضطر للعمل من أجل ترويض الطبيعة واستغالل خيراتها بشكل يناسبه . -3

 القوة والعضالت إلجناز العمل لن حيقق تقدمًا كبريًا .* ولكن إذا اكتفى ب 
* ومن هنا ظهرت ضرورة استعانته بالتقنيات , وهو الذى ميثل اجلانب االبداعى فى عمل اإلنسان . 

                                                                 
 
 سفة األخالق التطبيقية على أن العالقة التى تربط األخالق العامة واألخالق المهنيةيجمع المعنيون بفل *

قة الكلى باجلزئى أو اجلنس بالنوع.هى عال                                                                                                                                                                            
) املستمدة من األديان أو التصورات العقلية الفلسفية (. أهم ما يميز األخالق المهنية عن األخالق المثالية *

) هو الطابع العملى التطبيقى الذى تستمد منه مبادئها ومعايريها ( 
  

 
 
 
 

  
 

 الفريـــــــــــــــــــــق األول
 ـــرونيـــ

 
أن أخالق المهنة تحمل بين طياتها الطابع الخاص والعام معأ . *  
ويظهر ذلك  فى خصوصية األوامر والنواهى التى تلزم المعلم والطبيب بغض النظر عن مخالفتها للميول أو الديانة . *

ها .التى تحاول صبغ أخالقيات المهنة بأخالقالدين (  –) الدولة كل أشكال السلطة  * رفضوا  
الممارسة العملية هى المسئول الوحيد لضبط المعايير األخالقية . * جعلوا  
 * ُتعد أخالقيات المعلم قانونًا ملزمًا لكل من يعمل بمهنة التدريس. مثال

  

 الفلسفة وأخالقيات املهنة

 قيمة العمل فى نهضة األمم |أواًل 

 مفهوم األخالق المهنية |ثانيًا 

 تعريف األخالق المهنية

لسلوك المشتغلين بها ال يركن لزامى ن الطابع اإلإو , خالقية التى ال تستقيم المهنة بدونهاسس والمعايير األنها تلك المبادئ واألأب *
 * لهذه الوظيفة الذى يعتمد على تالفى سلبيات الممارسة العملية مثلداء األللقواعد المستنبطة من األفحسب بل  و الوازع الدينىأللضمير 

 * وقد اختلف الفالسفة فيما بينهم حول تحديد طبيعة هذه المعايير

لبابا

ثالثال

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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 الفريـــــــــــــــــــــق الثـــالث
قبل وضع المعايير األخالقية لمهنة )المعلم( .ضرورة فحص الثقافة السائدة فى المجتمع  * يؤكــــــــــــد          

وضع املعلم ومكانته فى اجملتمع  -3طبيعة املتعلمني  . -2 ( السمات اخلاصة بشخصية املعلم ) ميولة ومهاراته -1منها 

شعارات أو قوانيني أو لوائح جامدة سرعان ما يبددها الواقع . * أن أى معايري ملهنة املعلم ال تراعى املؤثرات السابقة , سوف تتحول إىل يــــــــرى  

مثـــــــــال

احملتقر من اجملتمع   -2الكاره ملهنة التدريس    ****   -1  * الشخص          
. الذى يشعر باالحتياج والضألة أو العاجز عن أداء متطلبات املهنة -3         

هم باإللتزام بأداب المهنة أو تطبيق أداب المعلم فى سلوكهم , األمر الذى تتبدد معه أخالق المعلم.كل أولئك ال يمكن مطالبت *  

 
     

 * لماذا الحاجة إلى أخالق المهنة كأحد قضايا الفلسفة التطبيقية ؟؟؟؟
تقويم سلوك األفراد العاملني باملؤسسات العامة واخلاصة. -2عامة . إصالح اجملتمع بصفة  -1

 

 * ما هو السبب المباشر لظهور األخالق المهنية ؟؟؟؟؟
م *حاجة اجملتمع إلصالح اخللل األخالقى مبعايري جديدة لضبط سلوك املهنيني *عجز األخالق العامة عن الوفاءمبا حتتاجه كل مهنة من إلتزا  

 
  

 الذى يستخدم ممتلكات المؤسسة التى يعمل فيها ألغراض شخصية .***  ظفاملو -1
الذىيدخن أمام مرضاه والمعلم الذى يدخن أمام التالميذ . ***** الطبيب -2
الذى يخالف قواعد المرور . *** ضابط املرور أو السائق -3
الذىيخالف القواعد فى تقديم الخدمة للمواطنيين . *** املوظف العام -4
الذى ال يبذل الجهدًا المطلوب للتأكد من صدق المعلومة وصحة الخبر. *** اإلعالمى -5
الذى ال يهتم بالمواصفات والمقاييس المعيارية , وقد يستخدم مواد ذات ضرر كبير على المستهلك. *** ملصنعا -6
الذىيصمم رسومًا لمبانى ويستخدم خامات ومواد غير مطابقة للمواصفات . *** املهندس -4
الذى يخدع المستهلك ويضلله فىوصفه لجودة منتج معين. **** التاجر -8
الذى يفصح عن االختبارات لبعض طالبه دون األخرين . **** املعلم -9

الذى ال ينضبط فى االلتزام بوقت العمل. *** املدير -10
 

 * يتحقق الموقف األخالقى الصحيح ألصحاب المهن ؟؟؟    نالحــــــــظ :  
                                         

 متطلبات تطوره . -2ثقافة المجتمع **********  -2ضميره *************  -1                        
 

 * نحن فى العالم العربى بحاجة إلى    
 مناقشة قضايا اإللزام المهنى وااللتزام بأخالقيات المهنة بدافع داخلى من ضمائرهم والشعور بالمسئولية.                                                      

   

 الفريـــــــــــــــــــــق الثــانى
ضرورة ارتباط أخالق المهنة بالطابع الثقافى الذى تمارس فيه . * يؤكد   

مثال 
ذلك

* أداب المعلم يجب أن تكون 1- عامة ***** من حيث دفء العالقات بينه وبين التالميذ ) احلب , والرفق (
                          2- ملزمة *** من حيث متطلبات المهنة ) اإلخالص والعدالة فى التقييم واالبتعاد عن التعصب (.

. )األعراف والقوانني وميول الطالب(المعلم وضرورة احترامه  التى تتعلق بأجراألمور  يرى أن * يرى  
وطبيعة الثقافة السائدة من جهة أخرى .  -2لشخصية المعلم من جهة    -1 تبعًا تتسم بالنسبية يجب أن *

 االلتزام المهنىتفعيل اإللزام الخلقى وتطبيق  |ثالثًا

 بعض المظاهر التى تبين عدم التزام صاحب المهنة بقواعد أخالقيات مهنته
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 ( جنى مؤسسات األعمال الحكومية وغير الحكومية فوائد كثيرة عند االلتزام بالمواثيق األخالقية ) فيما يلىُت *

 

الصورة الذهنية 
اإلجيابية

االلتزام باملسئوليات 
 حماية البيئة من األدخنة والمخلفات . -1                                                             القانونية واالجتماعية

 تسليم المنتجات خالية من عيوب التصنيع . -2                                                              
 

حتســــــــــــــني األداء
 

االستخدام
األمثل للموارد 

نتاج .اإلهتمام بالمواثيق األخالقية يعتبر أمرًا ضروريًا عند اتخاذ قرارات تتعلق باإل *

 مثال
 

 * إنتاج أصناف معيبة قد يتطلب إعادة إنتاجها لتصحيح ما به من أخطاء .
.* املعدات واألالت الرديئة تسبب إصابات للعاملني بها , األمر الذى يرتتب عليه تعطل اإلنتاج وإهدار املوارد

 

 
 

 

 مهنية من خالل ما يلى .قام الفالسفة بدور كبير فى الحث على وضع المواثيق األخالقية ال *
 

تحليل الواقع الثقافى واستخالص  -1
 القيم واألخالق األساسية

يَؤسس ميثاق أخالقيات المهنة بناءًا على *
 نوع اخلدمات التى تقدمها املهنة  -3املرحلة التارخيية التى مير بها اجملتمع . -2دراسة حتليلية للواقع   -1

 دةتحديد األسس والقواعد المحد -2
 ألداء أعمال المؤسسة

 استنادًا على القيم التى يقدمها الفيلسوف للقائمني على املؤسسة.. * 
فضاًل عن املهام اخلاصة بالوظائف املختلفة التى حتدد الضوابط الالزمة ألداء أعمال املؤسسة. *

 وضع أسس ميثاق أخالق المهنة -3
( ) اإلطار املرجعى للمعايري التى حتكم السلوك 

مبادىء االلتزام بالسلوك اإلدارى  -4
 والوظيفى داخل المؤسسة .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهمية مواثيق أخالقيات المهنة |رابعًا

 دور الفلسفة فى المواثيق األخالقية المهنية|خامسًا 
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 تؤدى إلى ** أن تنمية االلتزام بالمثل والقيم األخالقية واالعتبارات القانونية من الفلسفات التى يجب وضعها فى المقام األول ألنها 
   

 
  

 
 

 

  

 
 

 

 قيم وعادات المجتمع .احترام  -2باألنظمة والقوانين **********االلتزام  -1                                                                     

 وقت العمل . احترام -4وعدم التمييز ***************العدالة  -3
 والوالء للمنظمة .االنتماء  -6العمل ************************ حب -5
 واإلتقان فى إنجاز العمل . لسرعةا -8والنزاهة واإلخالص فى العمل ******* األمانة -4
   الكفاءات العلمية والعملية . تنمية -10على ممتلكات الدولة أو الشركة ** المحافظة -9

 
   

 * إن التزام المؤسسات والمنظمات على اختالف أنواعها بأخالقيات الوظيفة العامة يؤدى إلى*
 اخلدمات املقدمة للجمهور . حتسني -1
 تنفيذ األعمال من جانب املوظفني .فى  الشفافية -2
 املهنية للعاملني , وحتفيزهم على حتسني األداء. تنمية القدرات -3
 املنظمة كوحدة من خالل العمل اجلماعى . تعزيز أداء -4
 (.تعزيز مكانة املنظمة لدى املتعاملني معها  –ومصاحل األخرين مما يؤدى إىل ) زيادة الثقة باملنظمة  احرتام حقوق -2
حتسني أداء العاملني (. –الرأى والتفكري واإلبداع للعاملني مما يؤدى إىل ) تعزيز والء العاملني جتاه املنظمة ضمان حرية  -6
 
 

 

 األداء األخالقى المتميز للموظفين . تقدير -1
الواضح لسلطات الموظفين . التحديد -2
والضمير بما يضمن االستمرارية.العقل  -3
بى المعمول به فى المنظمة .النظام الرقاتحسين  -4
رادعة لمن يرتكب مخالفات من الموظفين. وضع جزاءات -5
من كل الوسائل المتاحة التى تعزز احترام العمل األخالقى . االستفادة -6
التعليمات اإلدارية القديمة واإلجراءات التى تتعلق بالسلوك األخالقى . مراجعة -4
 ات العليا كنموذج لسلوك الموظفين األخرين .على أهمية سلوك الموظفين فى الدرجالتأكيد  -8

 أخالقيات الوظيفة العامة  |سابعاًً 

 يتضح من هذا التعريف

 * مجموعة المعايير التى يمكن أن نحكم بها على السلوك باعتباره صحيحًا أم خاطئًا .

 " مجموعة من المهام التىيتم تحديدها فى ضوء القيم والمبادىء األخالقية هدفها خدمة المصلحة العامة"                            
  والتى تنص على" حبقوق وامتيازات الوظيفة التى يشغلها"   وتخص شاغليها                                                     

"  وأنظمة اخلدمة املدنية املعمول بها دون أن يرتتب على ذلك أية حقوق لشاغليها إذا أخل بأى من واجباتهاقوانني " 

 تعريف الوظيفة العامة . -1

 تعريف أخالقيات الوظيفة -2
 العامة .

  

 أخالقيات الوظيفة العامةعناصر  -3  
. 

 
  

 مبررات اهتمام المؤسسات والمنظمات بأخالقيات الوظيفة العامة  -4  
 
 

  

 أليات تحسين وتنمية االعتبارات األخالقية فى مجال الوظيفة -5 
 العامة .
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 .تختلف الفلسفات وتتباين نظرًا لظروف كل فيلسوف . -1  

                                                                                                    

 الفليسوف ال يعزل نفسه عن الهوية . -2 

               
 

 الفيلسوف يضع عقيدة للوحدة لحماية األمة .  -3

كما فعل الرومانسيون األملان ) وهيجل  ( تدعيمًا للوحدة األملانية.
                               . 

 خرى .ينقل التراث الحضارى من الحضارات ومن  المجتمعات األ  -4
  ) ابن رشد (. حيث يقوم بالشرح والتلخيص والعرض , ثم اإلبداع والتجديد فى الثقافات األخرى ثم نقلها , كما فعل *                                

 قافة المجتمع .حيث قام بنقل وشرح فلسفة اليونان مع الحفاظ على ث                                                              
 

  
 
 

 

 بحث فى الكتاب الثانى من الجمهورية عن أصل المدينة) المجتمع السياسى ( . *
 داخل مجاعة من البشر. ورد ذلك إىل تعدد حاجات اإلنسان التى ال ميكن حتقيقها إال                                                                                                        

 * حدد الحاجات إلى ثالث حاجات 
  وعليه يقوم بثالثة أنشطة مختلفة                                   

 

 . سبيلين* يرى أن تنفيذ األنشطة السابقة لتلبية الحاجات يتم عن طريق 
 

 ينجز الفرد هذه األنشطة الثالثة بالتتابع بنفسه , فيقسم وقته بينهم , وهذا ما يحدث فى المجتمعات البدائية. * السبيل األول 
 حيث يقوم على التخصص بين األفراد لكل نشاط من األنشظة  * السبيل الثانى

 معات المتطورة ويميل إليه أفالطون .وهذا ما يسمى بالتقسيم االجتماعى للعمل , وهذا ما يوجد فى المجت *
 

 * ولذلك  يؤكد أفالطون على أن 
 اجملتمع سيحصل على منتج من نوعية جيدة .  -2اجلميع يستفيد من تقسيم العمل .**********  -1

 املنتج سيكون مسرتحيًا فى عمله ألنه سينجز عماًل واحدًا ميلك فيه أفضل املهارات. -3
 

 فرق بين ما جاء به أفالطون من ضرورة تقسيم العمل , وما يدافع عنه االقتصاديون اليوم .                                    
 

 ويتضح هذا الفارق فى . 
 

 يقومون بالبحث فى الفلسفة والسياسة . املواطنني االحرار* يرى أن 
 فى حاجة إلى تلبية احتياجاته . والفيلسوف واملواطن احلر
 مارسة عمله النبيل ) السياسة (.ه لم يتبقى له من الوقت لملك لنفسولو قام بذ 

 الواجب المهنى للفيلسوف فى الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع |ثامنًا 

 أمثلة على رؤى الفالسفة ) للعمل ( فى ضوء اختالف ثقافاتهم وعصورهم |تاسعًا 

العمل فى الفكر األفالطونى

ملحوظة
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 تحملهم أعباء تحصيل الرزق عن المواطنين األحرار . -2انجاز األعمال المنزلية وكل األعمال المقترحة ****  -1
 * يرى أن المواطنين األحرار 

 تحط من شرف اإلنسان .. ألن هذه المهن  * ال حييون حياة أرباب احلرف                    
 األرض الزراعية , أما الفالحة فتترك للعبيد . ألنهم فى حاجة إلى فراغ . رغم حقهم فى إمتالك  . ال جيوز أن يشتغلوا بالزراعة*                    

  
 

 

 .مشكالت المترتبه على وفرة اإلنتاج تقسيم العمل رغم قيمتها العصرية , إغفاله البعد االقتصادى للعمل بإغفاله ال * ُيؤخذ على فكره 
 كسلعة , ونظر للعمل على أنه مجرد خدمه . * أغفل دور العمل

 للعمل جعلت رؤيته عنصرية , حيث قصرت العمل على فئة العبيد وهى نظرة تتعارض مع الديمقراطية  * نظرته الضيقة 
 
 

 

 تماعية وسياسية , ويرى أن وظيفتها توفير السعادة ألعضائها .من المدينة كأعلى وحدة اج أفالطون كأستاذه أرسطو * ينطلق
 * َيعتبر أرسطو نظام الرق نظامًا طبيعيًا يصف فيه العبد * 

 

 َالة للحياة
  َالة منزلية

 يرى أرسطو أن الطبيعة تؤدى إلى وجود التمايز بين البشر فتجعل بعضهم  *
قليل الذكاء قوى البنية . -1 
 أكفاء للحياة السياسية . -2         

 صنف عبد بالطبيعة ( . –) صنف حر بالطبيعة ينتج عن ذلك أن البشر صنفان و *
 
 

 

 األخذ بنظام الرق كنظام طبيعى  , يؤدى إلنتاج الثروة , رغم أنها فكرة تتعارض مع حقوق اإلنسان . * يؤخد عليه
 ذات طابع عنصرى ألنها تقتصر على غير اليونانيين . * فكرة الرق
 التمايز بين البشر نظام طبيعى . * اعتـــــــــبر 

 
 

 

  " املقدمة "فى كتابه  )املهن(وأخالقيات الصنائع  ) العمل (ابن خلدون من القالئل الذين اهتموا بالحديث عن  *
 

  
 قيمة لإلنسان "ما ُيَقيم به اإلنسان فلوال العمل مل يكن مثة  "                                                                 

 " كسب املال فى العمل ,ولو تعطل الشخص عن عمله لفقد كسبه , وعلى قدر عمله وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته" وقال 
 األخالقيات التى يلتزم بها صاحبها (. –دورها  –مزاياها  –) التعريف باملهنة * عدد ابن خلدون فى مقدمته العديد من المهن محددًا

 احلياكة والطب والتعليم واملتعلمني . -4النجارة ***  -3البناء ***  -2الفالحة مقدرًا قيمة الفالحة والزراعة *** -1  المهن التالية * تحدث عن
  عرفها " حماولة لكسب املال بشراء البضائع وبيعها بأعلى من مثن شرائها " وحدد أخالقيات التجارة فىاهتم ابن خلدون بالتجارة وقد 

 الربح لرأس المال قليل . ألن المال إذا كان كثيرًا عظم الربح فإن الربح القليل فى الكثير كثير * ونأن يك
 الغش فى البضائع أو تضليل المشترى . * عدم
 . ( فاالحتكار مفسدة للربح )   االحتكار * عدم

العمل وأخالقيات المهنة عند )ابن خلدون (

تعقيب على موقف أرسطو

العمل فى الفكراألرسطى

لدون للعمل تعريف ابن خ

حدد أفالطون أدوار العبيد فى 

تعقيب على موقف أفالطون 

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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 يرى أن المدينة أول درجات االجتماع الكامل  -1
 لتى تميز المدينة الفاضلة هو شيوع التعاون بين أفرادها بالعمليرى أن السمة ا -2  

 تتسم المدينة الفاضلة بالنظام وتقسيم العمل , وما إذا لم ينتشر التعاون أصبحت مدينة غير فاضلة -2 
 

 
 

 * َقسم العمل فى مدينته الفاضلة إلى * 
 

 العمال والفالحون قاعدتها . -3.اجلند والعلماء يتوسط طبقاته -2.تهاالفيلسوف ويرتبع على قمة طبقاأو النبى أو اإلمام أو امللك  -1

  
 مرجع للفكر االقتصادى الحديث " . " ثروة األمم "هو أب االقتصاد السياسى , ويعتبر كتابه  *                                                

 

 يرى أن هناك نظامًا طبيعيًا قادر على التوفيق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة **                          
 

 أهم أفكاره .                        
        األساس النظرى لفلسفته االقتصادية .تشكل المصلحة الخاصة ومبدأ الحرية   -1                                  

 بين المصالح الخاصة وبين المصالح العامة .يعتقد فى كفاءة نظام طبيعى قادر على تحقيق التوافق  -2                                
 يحققون المصلحة العامة .. وهى أن األفراد فى سعيهم لتحقيق مصالحهم  ب)  اليد الخفية (ى فلسفته  تسم  -4                                
 إال في حدود المنافسة . ضرورة ترك الحرية التامة للفرد فى العمل كيفما يشاء وبالطريقة التى يراها مناسبة , -5                               

 
 ج  

 
  

 

 يعرف العمـــل

يـــــــــــــرى أن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * بأراء أفالطون وأرسطو فى تقسيم العمل . تأثر
 * إىل ضرورة التعاون من أجل البقاء وتأثر فى ذلك بالدين اإلسالمى . أشار

م844العمل عند الفارابى 

م1490 ّادم سميث

م1831جورج هيجل 

تعقيب على موقف الفارابى
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 *  إن أهمية التفلسف وعالقته بالقيم تشبه العالقة بين الوردة ورائحتها , فكما أننى ال استطيع أن أفصل بين الوردة ورائحتها  .
  ال استطيع أن أفصل بين التفلسف والقيم                                                                                        

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 أجهــــــــزة اإلعـــــــــــالم بيئة تعليمية تربوية فى بيئة أسرية

 
 

* تعتمد منهجية 
االستظهار ( -التلقني –) احلفظ       

 إلكساب المعرفة.
 
 

 

  الفلسفةوحدها هى التى تميزنا عن باقى األقوام المتوحشين والهمجيين . -1
تقاس حضارة األمم وثقافتها بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها. -2
 إن أجمل نعمة ينعم بها الله على بلد أن يمنحها فالسفة حقيقيين. -3

 قائاًل مقولته الشهيرة  
 املرء الذى حييا دون تفلسف , هلو كمن يظل مغمضًا عينيه ال حياول أن يفتحها (.) إن 

بالرضا من معرفة األشياء التى تنكشف لنا بالفلسفة (.) وال ميكن أن يقارن التلذذ برؤية كل ما نستكشفه بالبصر , 
 

 . عقواًل -1          
" ناضجة*** تتعامل بسماحة "                                                              

 شخصيات . -2                                          
 " تتسم بالصدق والصراحة والثقة بالنفس والشعور باملسئولية .                                                            

 =========================* وبدون التفلسف يوجد .    ===================
 

 التعصب *********** العنف ********** السلبية واالستكانة .
 
 
 
 

 

 ف وعالقته بالقيمسلالتف

 التفلسف

 يقول جوزايا رويس

 التفلسف ال يمكن أن ينمو فى بيئات تمارس السيطرة والقهر ) أمثلة على ذلك(

 يقول ديكارت 

 إن التفلسف ينتج 

 أن التفلسف هو الطريق السريع والحقيقى للتقدم وبغيره تموت الحقيقة 

 التفلسف |أواًل

لبابا

رابعال

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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 * القيم قديمة قدم اإلنسانية ولكن لم يكتمل تصورها فى األذهان, وال تتضح معالمها على مدى التاريخ ,إال من خالل 
 الفردى واالجتماعى لدى الناس درجة الوعى -2اخلربات والتجارب احلياتية ********** -1

 
 
األشياء وحتليلها وبيان أنواعها وأصوهلا . قيم  ) االكسيولوجيا ( * 

 

.فإن ُفسرت القيم * يرتكز البحث فى مبحث القيم حول طبيعة القيم وأصنافها ومعايريها , 
كان التفسري مثاليًا .                                          بنسبتها إىل الصورية الذهنية*  
كان التفسري واقعيًا .                                  * بأسباب طبيعية أو نفسية أو اجتماعية 

  

 
 

 قيــــمــــــة الحــــــــق   
  ُبحــــــــــــث

  ) األرجانون أى األلة أو األداة (   دور أرسطو
 * يستخدمها جميع البشر فى ضبط  تفكيرهم وجعله تفكير علميًا.

  

 ــــــــــــــرقيــــمــــــة الخيـــ   
 محور البحث فى علم األخالق الذى يبحث فى الخير أو الفضيلة . * وهـــــــــــــــــــــى 

 يسمى هذا العلم
 قيمة الخير 

 

 قيــــمــــــة الجمـــــــــــــــــــــــــــال   
 محور البحث فى ما يسمى علم الجمال أو األستاطيقا.*  وهــــى 
 يبحث

 خاص ) النقد الفنى (القسم العملى ال القسم النظرى ينقسم إلى 

 
 بما يولده الجمال  فقط وذلك ألن قيمة ااَلثر ال تقاس

 بالصورة النهائية التى يدركها العقلبل  فى النفس

 
 

  
  

 
  

 

القيــــــم معناها وطبيعتها |ثانيًا

 للقيم لمعنى الفلسفىا

 القيم الفلسفية األساسية
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 * تتضح طبيعة القيم من خالل التمييز بين نوعين من القيم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

.  فاحلقيقة .                                   

 حقيق غاية , لذا فهى تختلف باختالف األفراد وثقافاتهم .وهى قيمة يقصدها الناس لكونها وسيلة لت
 مثــــــــــــــــــــــــــال 

 * الطعام واللحن والموسيقى 
 * قد يكون لهم قيمة عند فرد معين وال يكون لهم نفس القيمة عند فرد أخر                                   
 د تثير الكراهية عند فرد ثالث .* وق                                  

 * وهنا يكون اختالف تقدير القيم باختالف األفراد زمانًا ومكانًا وثقافة .

بروتاجورس -1
."  " إن اإلنسان هو معيار كل شيىء

حنن ال نرغب فى شىء ألن له قيمة بل أن له قيمة ألننا نرغب فيه." باروخ سبنيوزا -2

 توماس هوبز -3

سقـــــــــــراط  -1

) وإن تعددت مسميات الفضائل فى العامل احملسوس (أفالطــــون -2

* يقول أن القيم شيء موضوعى ماكس شيلر -3

" القيمة الباطنة تتميز بأنها فردية على حنو مطلق وُتدرك باحلدس " كامنة فى الفعل ذاته " القيمة  جورج مــــــور -4

ذاتية 
موضوعية

 طبيعة القيــــــــــــــــــــم

 القيم الذاتية النسبية -1

 ة الذين انحازوا لهذا المعنى النسبى للقيمالفالسف

 القيم الموضوعية المطلقة -2
 الفالسفة الذين انحازوا لهذا المعنى المطلق للقيم

ملحوظة
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                        نتاج اجتماعى . -1
 مصدرها الحياة . -2
 .                        جزء رئيسى من الثقافة القومية ألى مجتمع  -3

 

                      ربان السفينةذى يقوم به تقوم فى اإلنسان بالدور ال -4
معايير التفضيل -5

) القيم (.

) العوملة وعصر املعلومات (.

 فى ضوء ما سبق يتضح أن القيم )  خصائص القيم  ( 

 غم أنها أهم ركائز المجتمع (.) القيم ضمير المجتمع , ولعل ما نعانيه اليوم هو اختالل منظومة القيم ر * ملحوظة
) والقيم تسبق التشريعات ؛ ألنها تمثل ضمير المجتمع (

التفلسف وعالقته بالقيم |ثالثًا 

يرتبط الفكر الفلسفى بالقيم ارتباطًا  -1  
 وثيقًا .

 الفلسفة ال تبدا من فراغ . -2

الفيلسوف هو الذى يستخلص هذه المعايير  -3  
. 

 
 الفلسفة دارسها القيم .تكسب  -4  

 
 الفلسفة مجهود لتنسيق القيم .  - 5   
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 ديد من القيم الفلسفية األخرى ومنها*باإلضافة إلى القيم األساسية للفلسفة , توجد أيضًا الع *

 هى القيمة
 الوعى , كما أن الفرد من خاللها يسعى لمعرفة العلل واألسباب لألشياء .  * فهى نشاط                  

* من خالل التمييز بين تتكون لدى الفرد
والسؤال " كيف؟ " اخلاص بالعلوم الطبيعية . -2السؤال الفلسفى " ملاذا؟ "      -1

مهارة استخدام منهج التفكري (. –) مهارة القراءة تنمو هذه القيمة

فلسفية هى قيمة

الوصول للحقيقة أمرًا صعبًا

تعنى

 القول بأن الكتاب على المنضدة . * مثال

إذ أن تصديق أى مجلة خربية يكون مرتبط بالواقع . *إذا كان الكتاب موجود بالفعل فهذا القول حقيقى .            * 

تعنى

مثال

فالرتابط

تعنى

 العبارة صحيحة إذا كانت تعرب عن واقع وحتقق النتائج املتوقعة .*  مثال
 ة ووجب التخلص منها .إىل الفكرة احلقيقية على أنها خطة عمل ناجحة . إذ مل يتحقق جناحها فلن تكون حقيق * تنظر
إن احلقيقى ليس سوى النافع الذى يوافق املطلوب لتفكرينا متامًا , والصواب ما يوافق النافع فى سبيل مسلكنا. " وليم جيمس " يقول

 القيم التى ُتكِسبها الفلسفة |رابعًا 

" حب املعرفةقيمة البحث عن الحقيقة |أواًل 
" 

 هناك عدة نظريات للحقيقة لدى الفالسفة

 فى ضوء المعايير التاليةالحقيقة يمكن اختبار صحة 
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* ويقصد بها
 

 االستقالل الذاتى قيمة فلسفية                                      

       
أما التفكير عن طريق الغير 

) بأوهام المسرح (.فرانسيس بيكون
 * قيمة االستقالل الذاتى هى الوجه الظاهر لشعور الفرد بالحرية .

لعقيدة .حرية ا -2احلرية فى الرأى والنشر   ***   -1  * إذ تمتع الفرد   **                                               

) حرارة ومرض وجوع (مثال

 * مقومًا من مقومات التفلسف . ُيعد التسامح الفكرى

التسامح 

دور هذه القيمة 

هممن عاشر الناس باملساحمة , زاد استمتاعه بقال أبو حيان التوحيدى

 االستقالل الذاتىقيمة  |ثانيًا 

ملحوظة

* فالتفكير الفلسفى يتميز باالستقالل الفكرى 
. 

 قيمة التسامح  |ثالثًا 
مفهوم التسامح الفكرى

أهمية التسامح الفكرى

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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*وهو فى ذلك يراعى .
 * كل الظروف الممكنة ويوازن بينها .                          
 حتماالت المتوقعة ليناقشها بينه وبين نفسه واضعًافى االعتبار عالقته مع األخرين .* كل اال                         

ما يمليه عليه ضمير اإلنسان الحر

                                        
اإلرادة الحرة " _المسئولية  _االختيار  _االلتزام والواجب  " 

 

* ُتعد قيمة الحرية

حرية اإلنسان كحرية السيل فطالما أن حركة مياه السيل تسير فى مسارها الطبيعى دون أن يضع أحدًا سدًا فى طريقها,فهو يسير بشكل حر

 

 قيمة الحرية اإلنسانية |رابعًا 

 يمة الحرية اإلنسانيةأقوال الفالسفة والمفكرين حول ق

 المعنى االشتقاقى للحرية 

 المعنى االصطالحى للحرية 

 نوعـــــــــا الحريــــــــــــــــة 

المقصود بها 

ملحوظة
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 أفعاله ليست نتيجة انفعاالت أو ردود أفعال ال إرادية. -3قادر على االختيار وعلى الفعل الحر *  -2ييدأ شعور اإلنسان بذاته *  -1   
  

 
  .* الحرية لدى اإلنسان ليست مطلقة أو بال حدود

) فنحن كبشر جزء من الطبيعة وحياتنا ترتبط مبعرفة قوانيني الطبيعة حتى ميكن تسخريها خلدمتنا (.. * فمثاًل

بقدر * وبقدر

 * الحرية والمسئولية حدان ال ينفصل أحدهما على األخر .
() وهذا هو معنى املسئولية |* إن حياتنا اإلنسانية  

 
.* مما سبق .يتضح لنا أنك حر بقدر ما حتافظ لألخرين على نفس القدر من احلرية , وهنا تتولد مسئولياتك عن أفعالك                           

 * لقد خلقنا الله أحرارًا لكن ال توجد حرية مطلقة لإلنسان وإنما حرية منظمة فأنت حر ما لم تضر.
 

 

 الفلسفةانتهت 

مــثــــــال علـــــــــــــــــــــــــى ذلك  
* لو أنك وبعض أصدقائك قد أخذمت سفينة وأحبرمت بهدف الصيد , وبدأت السفينة تتمايل بسبب الرياح واألمواج فماذا أنتم فاعلون ؟

 فى السفينة . * فإذا كنت تعلم قوانني الرياح وقوتها لتتحكم
 * فإنك قد حققت حريتك إزاء هذه الضرورة الطبيعية مبعرفتك قوانيني الطبيعة الصعبة وكيفية استغالهلا .

 الحدود التى ترتبط  بالحرية

 الحرية والشعور

 الحرية والضرورة

 الحرية والمسئولية

ملحوظة
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ماجد شعبان بزيد  |أ              للصف الثالث الثانوى أسطورة الصعيد     

الباب األول  

  الباب الثانى

  الباب الرابع 

   الباب الثالث 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

اللللاللفاالالالال  

 الجزء

الثانى

االستدالل االستقرائى وتطبيقه في العلوم الطبيعية 

معنى االستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية  

وجيا االتصالالمنطق وتكنول

التكامل بين المنهج االستقرائى واالستنباطى

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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 "" 

  

ــــداللاملــــــــــــــــــــــــــــعنــــــــــــــــــــــــــــــى االصــــــــطــــــــالحــــــــــــى لالستـــــــــــــــــ

حيث نشري بها  أمــــا احلــــــــجــــــة فــــهـــــــــى ختـــــتلـــــف عـــــــــــن االستــــــــــدالل 

 

1م
2م

كل العزاب غري متزوجني
 أميـــــن أعــزب

إذن أمين غري متزوج ن

 االستدالل االستقرائي وتطبيقه فى العلوم الطبيعية

 تعريف املنطق |أواًل 

 تعريف أخر للمنطق 

 تعريف االستدالل

 االستنباط واالستقراء**** التفسير التقليدى. |ثانيًاً    

ا ورد فى المقدمات .* هو كل استدالل ال تتجاوز نتيجته م

وعليه

 االستنباط  -1

 االستنباط           
 هو االنتقال من العام إل اخلاص 

 أو 
 من الكل إىل اجلزء

لبابا

ولاأل

1ملحوظة
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ل. علل مع التوضيح بمثاأكبر من المقدماتحيث أن النتيجة فى االستقراء  *
 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

 

 فزة من المعلوم إلى المجهول.يفقد هذا اللون من االستقراء تلك  الق -1              
 ال مجال لتعميم استقرائى حقيقى . -2              
 مثل ) عدد حبات الرمال , قطرات المطر (.يكاد يكون مستحياًل  إذا كانت الفئة التى نتحدث عنها ال حصر لها .   -3               

كل املعادن تتمدد باحلرارةإذن 

ــــــــــــر أرسطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـــة نظـــــــــــــــــــــــــــــاالستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــــــــــــــ

يكل ٌةيقض على البرهان إقامة 
 
 ئيةجز أمثلة إلى باالستناد ة

يفرد حاالت من االنتقال ٌضايوأ 
 
كليةية قض إلى ة

  اجملهول إلى املعلوم منوأيضًا االنتقال .

 * تعريفه 
 * يعتبره المناطقة

* هو كل استدالل تأتى فيه النتيجة أكبر من المقدمات التى ساهمت فى تكوينه .

نالحظ

أ = االستقراء التام ) الكامل (.

ـــــــــو .االستـــقــــــــــــراء عنـــــــــد أرسطـــــــــــ |3

 االستقراء -2

نقد االستقراء التام عند ارسطو

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه
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  باطلة (.) احلجة  االستنباطية من املمكن أن تكون صحيحة أو *
 ) فإذ لم تكن الحجة صحيحة يتعين أن تكون باطلة وإن لم تكن باطلة يتعين أن تكون صحيحة (                                                   

فصحة الحجة أو بطالنها *

  * تعريفه 

 حكم عام على كل الغازات قائاًل إلىيصل من هنا 

إذن كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه وإذا نقص الضغط عليه زاد حجمه

 صادقة      كل القطط ثدييات  1م
 صادقة      مور قطط  ـــــل النـــــــــــك 2م

 صادقة                                        ور ثدييات ـــــل النمــــــــــــإذن كن

 مقدمتين صادقتين ونتيجة صادقة والحجة صحيحة

 كاذبة كل الفقراء بخالء 1م
 كاذبة راءـــــــــــكل التجار فق  2م

كاذبة الءـــــــــــــبخ ألغنياءذن كل اإ    ن
 مقدمات كاذبة ونتيجة كاذبة وحجة فاسدة

* فنقول أن الحجة االستنباطية صحيحة إذا كانت النتيجة تلزم المقدمات  لزومًا ضروريًا.وعكس ذلك فهى باطلة .

التفسير التقليدى. | 1
.* الحجة االستنباطية

بص ياعم 

الصحة والبطالن فى احلجة االستنباطية 

ب = االستقراء الناقص.

| مثال تطبيقى
.جد أن () في

نالحظ

 ستنباطية واالستقرائية بين التفسير التقليدى والتفسير المعاصرالحجج اال |ثالثاًً
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) بل تشكل بعض الدعم لتلك النتيجة (.-1
) صحيحة أو باطلة ( -2

ولكن حتى فى صدق املقدمات ال تصل النتيجة أبدًا لدرجة اليقني.*  فكلما زادت املقدمات زادت قوة احلجة .  
إزاى النتيجة مش يقينية علشان مقدرناش نعمل دراسة لكل حاالت الظاهرة .* شوف املثال اللى جاى وشوف 

 معظم سكان القاهرة يستخدمون اإلنرتنت 1م
 معظم سكان املنوفية يستخدمون اإلنرتنت 2م
 معظم سكان الشرقية يستخدمون اإلنرتنت 3م
 معظم سكان السويس يستخدمون اإلنرتنت 4م
جلمهورية يستخدمون اإلنرتنتمن املرجح أن معظم سكان ا ن

ال ميكن احلكم على احلجة االستقرائية بالصحة أو البطالن كما فى احلجة االستنباطية  * علشان كدة خلى بالك

* خد كمان مثال 

  ن زوايا الواقع (.) م مقدماتها تستلزم نتيجتها -2** إذا جائت مطابقة للواقع  -1  *******فنقول نتيجة احلجة صادقة       
 ونقول نتيجة احلجة كاذبة*********إذا كانت خمالفة للواقع .

ننتقل من اخلاص إىل العام أو من اجلزئيات إىل الكليات *اخلاص أو من الكل إىل اجلزء.ننتقل من العام إىل  *

فهــــد رجل أعمال ثرى     1م
عبـــدالعزيز رجــل أعمال ثرى  2م
السيد رجــــــــل أعمـــــــــــال ثـــــرى       3م
 حممــــــــــــــد رجــــــــــل أعمـــــــــال ثرى      4م

من املرجح أن كل رجال األعمال أثرياء ن

* الحجة االستقرائيـــة.

الصدق والكذب فى احلجة االستقرائية

خالصة القول

 من الواضح كدة فى المثال اللى جمبنا
 ن الجمهورية .من خالل معرفتنا بمجموعة محددة من سكا  -1

 ) ها وبعدين (                                                
 انتقلنا إلى تعميم يتضمن معظم سكان الجمهورية . -2
 هذا يسمى بالقفزة االستقرائية ) ماشى الله يفتح عليك (  -3
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    **
 . *وميكن توضيح ذلك*

قد تكون للحجة االستنباطية الصحيحة مقدمات كلية ونتيجة كلية -1

قــــــــــــــــــــــــــــــــــد تكـــــــون إحدى مقــــــــــدماتها ونتيجتها قضايا خاصة -2

 

قد تكون للحجة االستقرائية الصحيحة مقدمات كلية ونتيجة كلية -1

قــــــــــــــــــــــــــــــــــد تكـــــــون نتيجة احلجة االستقرائية  قضية خاصة -2
  

  

 كل حيوان فان
كل إنسان حيوان

إذن كل إنســـــــــــان فان

 كل شاعر مرهف الحس
 بدالصبور شاعرصالح ع

إذن صالح عبدالصبور مرهف احلس 

 كل األبقار ثدييات ولها رئات         
 كـــــــل الحيــتان ثدييات ولها رئات 

كــــــل البـــــــــــشر ثدييات ولها رئات
لكل الثدييات رئات إذن من املرجح أن

 كــــان طه حسين فيلسوفًا كما كان أديبًا
 كان العقاد فيلسوفًا كما كان أديبًا

أحمد لطفى السيد أديب
أديبًا إذن من املرجح أن أمحد لطفى السيد فيلسوفًا

أصبح من غـــــــــــــــــــــــــــــــري املناسب 
 *على أنها تلك احلجج التى ُتشتق فيها نتائج خاصة من مقدمات عامة * تعريف احلجج االستنباطية

 *فيها نتائج عامة من قضايا خاصةعلى أنها احلجة التى ُتشتق * تعريف احلجة االستقرائية

التفسير المعاصر.  | 2  

احلجة االستنباطية

احلجة االستقرائية

خالصة القول

واالستقرائية الفرق بني احلجة االستنباطية
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*فى ضوء ما سبق جند أن الفرق األساسى بني هذين النوعني من احلجج يكمن فى العالقة بني املقدمات والنتيجة *      
===============

 

 ينية() عالقة حتمية يقنزعم قيام عالقة صارمة بني املقدمات والنتيجة * * 

  

) فإذا اكتشفنا أن سقراط  قبيح الشكل , أو سقراط  طيبًا فإن ذلك  ال يؤثر إطالقًا فى صحة الحجة (
 

 *أن احلجة صحيحة و ال شىء فى العامل  ميكن أن جيعلها أكثر صحة* .    

   

 

 : سنفترض أن مقدمتها األولى صادقة .                                                                         
 . : فإذا صدقت مقدمتها الثانية                                                                                                            

 . : فإن صدق نتيجتها أرجح من بطالنها  
لكن إضافة مقدمات جديدة إلى هاتين المقدمتين قد ينتج حجة أضعف أو أقوى بكثير  *

* قوة العالقة بني مقدمات احلجة ونتيجتها مكمن الفرق بني احلجج االستنباطية واالستقرائية وعلى ذلك فإن*            

الحجة االستقرائيةالستنباطية الحجة ا

 
 
 
 
 
 
 

 أن كل إنسان فان إذا صدق
 أن سقــــــراط إنسان  إذا صدق

إذن من احملتم  أن سقراط فانيًا

 معظم محامى الشركات الكبرى أكفاء
 مجدى محامى إلحـــــــدى الشركات الكبرى
لذا حيتمــــل أن يكــــــــــــــــــون جمـــــــــــــدى كفئــــــــًا

  .* فى الحجة االستنباطية

خالصة القول

.*أما فى الحجة االستقرائية

نالحظ  أن 
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 المعنى
 

 الهدف منها

أذ مل تكن قد تذوقت مسك الساملون وأردت أن أبني لك مذاق هذا النوع من السمك . مثال
فإننى أقول لك أن مذاقه يشبه إىل حد ما مسك البورى الذى سبق لك تناوله مرات عديدة. 

 ) أ  ,  ب ( . ن لدينا شيئانلو كا        
 وعرفنا أن

 (.و)ج , د , ع , يتسم بالخصائص  ) أ (  
 ) ج , د , ع (.يتسم بالخصائص  )ب(

 )و(.تتسم أيضًا بالخاصية  )ب(فإننا نستدل استقرائيًا أن 
  

اكتشفت بعد استعمال السيارة أنها . 
 ممتازة وقليلة األعطال . -1
توفر الوقود وقطع غيارها بسعر معتدل . -2

ميكن صياغة هذه احلجة االستقرائية 

* النتيجة فى هذه احلجة ال تصل إىل درجة اليقني إمنا احتمالية لدرجة كبرية .

 تتصف سيارتى عالمية الصنع بالصفات ج,د,ع,و
 سيارتى عالمية الصنع رخيصة الثمن ,توفر الوقود , نادرة العطل , موثوق فيها.

 سيارة صديقى ستكون عالمية الصنع مماثلة لسيارتى
ون سيارة صديقى موضع ثقةأذن من احملتمل أن تك

املماثلة االستقرائية االحتمالية ) احلجة باملماثلة (. |رابعًا 

ثلة االستقرائيةمفهوم المما -1

مثال أخر 

تأمل األمثلة التالية 
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  .

 اديين فى حياتهم اليومية.* ليس فقط لألفراد الع
 * بل والعلماء أيضًا عند بحثهم فى حل مشكالتهم .                                                                                     

ستقرائية العلم "   أرخميـــــــــــدس" (.شويــــــــــــة أسئلــــــــــــة لــــــوز ) مثــــــــــــــــــال تقليدى يوضح فكرة المماثلة اال
) اإلزاحة (.

 اكتشف أرخميدس التالى .  

حجم الماء المزاح بغمر وزن ذهب خالص مساوى لوزن التاج . *فإن حجم الماء المزاح لغمر التاج فيه البد وأن يساوى نفس

 تمكن من حل المشكلة .          
 

 )العالم أو المبدع والذى لم يالحظه غيره(.فلم يكشف عن هذا التماثل إال  حقيقتين متباعدتينبين إذا كان التماثل  -1
 ) قانون اإلزاحة فى المثال السابق (. إلى مفهوم جديد أو حل أصيل لمشكلة قائمة ثم يصل من خالل المماثلة -2

مثال أخر )ترتيب وضع الشحنات فى الذرة (.

بمثابة نموذج مماثل للذرة * لعالمان النظام الشمسى *  اعتبر هذان ا
مثال أخر   ) التشابه بين الكهرباء والبرق(.

ل الكهرباء **  البرق هو شكل من أشكا

خرتاع .لعلم واالدور االستدالل االستقرائى فى بناء ا |خامسًا

نالحظ  أن 
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 1-  ********** التجارب . -3الفروض ***********  -2املالحظة
 

لتنبؤ بالظاهرة والتحكم فيها .ا -4تكرار النتائج إذا ما اتبعنا نفس الشروط .  -3إمكان اختبار القضايا.  -2املوضوعية. -1







االستقراء واملنهج العلمى فى العصر احلديث |سادسًا 

تعريف العلم

فرانسيس بيكون والمنهج العلمى

(الجانب النقدى عند بيكون ) هدم األخطاء 
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أوهـــــام الجــــنــــــــس الــبشــــــرى النوع

 تعريفه 

1-  ***********.ال يوافق إال لما يرضى هواه . -2ال يميل إال ما يوافق غروره
أمثلة



أوهــــــــــــــــــــــــــام الــــكـــهــــــــــــــــــــف النوع

 تعريفه 





 حصر عقلية الفرد فى إطار معني . -1 
من العزلة وكأن الفرد يعيش فى كهف .نوع  فرض -2 

أمثلة
تبدى إعجابها بكل ما هو قديم . -1 
 تبدى إعجابها بكل ما هو جديد . -2   

ناقدة تشق طريقها فى الوسط حبيث ال تطعن فى اجليد القديم وال تقلل من شأن اجليد احلديث. -3 

أوهــــــــــــــــــــــــــــام الســـــــــــوق النوع

 تعريفه 

) فى ظل هذه اللقاءات (

ــــســـــــرحأوهــــــام المـــــــالنوع

تعريفه

 مثــــــال

األوهام عند بيكون
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 المالحظة وجمع المعلومات . -1
 ترتيب المعلومات فى ثالث قوائم . -2

قائمة احلضور  ** -أ
قائمة الغياب ** -ب
قائمة التفاوت فى الدرجة ) التدرج (. –ج 

 لواردة بالقوائم .تحليل البيانات ا  -3
 تفسير الظاهرة ) القانون ( .  -4

{ــــــرى ي }

{ال يكفى  }

{الحاالت السلبية  }

{ال يأخذ العلماء  } 

مثــــــــــــــــــــال تطبيقــــــــــــــــــــى

ة االحتكاك , وحرارة الكائنات احلية (.) ضوء الشمس , وحرار قائمة الحضور 
) ضوء القمر وغريه من الكواكب (. قائمة الغياب

) حرارة الشمس فى ساعات خمتلفة من النهار (.قائمة التفاوت

الجانب اإليجابى عند بيكــــون

تعقيب على منهج بيكون 

الجانب السلبى فى منهج بيكون

 *

الية التفاوتمن الفروض التى تحققنا من صحتها بدرجة ع ةمرحلة أساسية للوصول إلى القانون الذى هو فى الحقيقة مجموع رض فالف *
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 ) المالحظة والتجربة (مرحلة البحث  -1
 ) دور الفرض فى البحث العلمى (مرحلة الكشف  -2
( وصحة الحجة, حيث يتحول الفرض إلى قانون بالتجريبالفرض  ) وهى التحقق من صدقمرحلة الربهان  -3 

  
 ضمــــنوتـــتـــ  

 
 

  

 

 

 
 
القيام بعملية الكشف عن نتيجة غري معروفة. -3التحقق من صدق فرض معني.*  -2التدخل فى الظواهر للكشف عن فرض معني.*  -1

 

  تعريف المالحظة
  أهمــــــــيتــهـــــــا 

  جمع المالحظاتأدوات 

 التجربة
 

 التجربة مالحظة مستثارة . ملحوظة
 ) الظاهرة (.  |فى المالحظة -
 ) بهدف التفسري (.  |فى التجربة -

 جربـــــــــــــــــــةالت

 املرجتلــــــــــــــــة

 . جتربة أولية جترى لرؤية ما يرتتب على إجرائها من أثار 
 . تعترب أوىل املراحل فى املنهج التجريبى
 . يلجأ إليها الباحث إذا كان جيهل خواص األشياء التى يدرسها لكى يعثر على فرض

 التجربة السلبية

 غري املباشرة

 الباحث فى طريقة تركيب الظاهرة أو حتديد ظروفها . ال يتدخل 
 .تقوم فيها الطبيعة مقام الباحث,حيث يقوم الباحث مبتابعة التغريات التى أحدثتها الطبيعة بالتجربة

معني.ض تعنى تدخل الباحث جتريبيًا فى املرحلة األخرية من املنهج االستقرائى عندما يريد التحقق من صدق فر * التجربة العلمية

تهدف إىل غاية أكثر وضوحًا من الغاية التى ترمى إليها التجربة املرجتلة . *

خطوات املنهج االستقرائى التجريبى |سابعًا 

مراحل المنهج االستقرائى التقليدى 

المرحلة األولى 
=======
=======
======

املالحظة -1

التجربة -2

 أغراض التجربة

أنواع التجربة 
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على املالحظة والتجربة .حماولة الوصول للموضوعية , وعدم إقحام األراء واملعتقدات الدينية أو السياسية أو تأثريها  -1
اليقظة واالنتباه لكل ما هو غري متوقع . -2
مراعاه القواعد األخالقية عند إجراء التجربة واملالحظات على احليوانات أو البشر ومن أهمها . -3

 

  

 .ال قيمة للمالحظات والتجارب إال إذا           اقرتنت مبحاولة الكشف عن العالقات بني الظواهر , حتى يتيسر لنا وضع قانون يفسرها
     إن االنتقال من األمثلة اجلزئية إىل القانون العام ال يتم دفعة واحدة

العقل أن جيتاز هذه اهلوة إال إذا اعتمد على اخليال الذى يفضى به إىل وضع الفروض . فال يستطيع         

 

" تتمثل أهمية الفروض العلمية فى " 
 الكشف عن العالقات بين الظواهر التى تحدد شكل القانون . -1

تضييق الفجوة التى تفصل بين األمثلة الجزئية وبين القانون العام. -2
فرض متى تأكدنا من صحته أصبح قانونًا تتغير وظيفته وقيمته .ال -3
إذا ثبت بطالن فرض نستبدله بفرض أخر حتى نتوصل إلى فرض صادق . -4
 ليست الفروض الصادقة فقط هى التى تؤدى إلى تطور العلم,ولكن هناك فروض كاذبة تؤدى أحيانًا إلى الكشف عن الحقيقة. -5

 
 

 لحقائق الخارجية هى المعيار الذى يجنبنا الوقوع فى الخطأ .أن يعتمد على المالحظات والتجارب . ألن ا -1
أن يخلو الفرض من التناقض. -2
أن ال يتعارض مع حقائق العلم المثبته , إال إذا كان لدى الباحث أدلة تجريبية واضحة . -3
 أن يتعلق الفرض بوقائع محسوسة مشاهدة حتى نتمكن من اختبارها -4

 ملحوظة هامة جدًا
 إذا كان من الممكن تدريب الباحثين على كيفية إجراء التجارب. *
 فهى تعود إلى . فإن عملية وضع الفروض يصعب تعليمها أو نقلها من باحث إلى أخر* 

 قدرة الباحث على التخيل . -1
ثقافته الواسعة فى العلم واملنهج العلمى والتأمل الفلسفى .  -2

شروط إجراء التجربة 

 ملحوظة :

 

فالباحث يالحظ ثم جيرب ثم يالحظ نتائج التجربة (. 

المرحلة الثانية

 تعريف الفرض العلمى""
             "

قيمة الفروض العلمية وأهميتها

شروط وضع الفروض العلمية

الفــــــــــرض العلمــــــى
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 * فروض بطرق تجريبية لتأكد من صدقهاتأتى عملية تقييم ونقد ال بعد عملية وضع الفروض * 
 

العلة واملعلول ) السببية (* * تستند عملية التحقق من صدق الفروض التسليم بفكرة      
) السببية (.ولكى منارس أى درجة من درجات التحكم فى أى ظاهرة البد أن نسلم بهذا املبدأ * 

  

  قدم الفيلسوف 
) جون استيوارت ميل (

 
 
) أى إذا وجدت العلة وجد املعلول (. تقوم على االتفاق بتالزم بني العلة واملعلول* 

باحث يدرس أكرت من حالة , ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن احلاالت األخرى .فال

األمـــــثلــــــــــــــة 

هلبوط* يستطيع املهندسون التحكم فى هبوط األرض فى منطقة معينة إذا عرفوا سبب ا املثال األول
 * يستطيع األطباء معاجلة املرض إذا عرفوا سبب املرض . املثال الثانى

الشــــــــــــــــــــــرط الضـــــــــــــــــرورى

وهـــــــــو

*فوجود األكسجني شرط ضرورى حلدوث االشتعال . أمثلة
 * حصولك على الشهادة الثانوية

شرط ضرورى لدخولك اجلامعة .         

الشـــــــــــرط الكــــــافــــــى ) أمثلة (

 * وجود األكسجني ليس شرطًا كافيًا حلدوث االشتعال .
ًا البد من وجود شروط أخرى مثل درجة احلرارة.* إذ

* حصولك على الشهادة الثانوية شرط ضرورى لدخولك اجلامعة
 ولكن ليس شرطًا كافيًا . 

 * إذا البدمن أن حتصل على جمموع معني

المرحلة الثالثة

البرهان أو التحقق من صدق الفروض

الشروط  الكافية ( |أن نميز بين ) الشروط الضرورية وعندما نتحدث عن معنى السببية البد 

 ) تكملة اإلجابة للشرط الضرورى والكافى  ( ملحوظة

  الشرط  الضرورى والشرط الكافى فى بعض األحيان(.******* لتشير إلى   علةوتستخدم كلمة ( 
 . العالقة بين العلة والمعلول ليست عالقة منطقية خالصة

* ألننا ال نستطيع كشفها باستدالالت منطقية ولكن يمكن اكتشافها بطرق تجريبية .                              

الطــــــــــرق التجريبية لميل 

طريقة االتفاق) التالزم فى الحضور ( -1
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 * فنقوم مبعرفة أنواع الطعام التى تناولوها .
كل واحد فيهم ماذا تناول؟ واجلدول التاىل يوضح األمر وفق طريقة االتفاق . * ونسأل 

 حالويات عصري مسك خضار شوربه دجاج حلم احلاله

 جمدى

 يوسف

 وليد

 نبيل

 مصطفى

 مسر

 يامسني

 أسامه

* من الواضح إن الشئ الوحيد الذى تناوله اجلميع هو العصري , والذى يكون وفق هذه الطريقة من املرجح أن يكون سبب املرض. 

 * على الرغم من أهمية هذه الطريقة فإن لها بعض العيوب .                                      
 أن نحدد سببًا لحدوث ظاهرة ألنه العامل الوحيد المشترك فى حدود معرفتنا , من الممكن *      

 ويتضح أنه ليس السبب الحقيقى ألننا أغفلنا سببًا أخر أو لم يكن معروفًا.                                                
================================================================ 

) فكلما غابت العلة غاب المعلول (*
 وأخرى ال تحدث فيها .) التسمم ( إذا وجدت حالة تحدث فيها الظاهرة المجهولة  *
  اول العصير () تنوكانت الحالتان تتفقان فى كل الظروف بإستثناء حالة واحدة  *

 علة الظاهرة .كان الظرف الذى تختلف فيه هو * 
  

 

 بالمرض.هو سبب إصابة األخرين  العصير فإننا وفق هذه الطريق نستنتج أن *
 

 

حالويات عصير سمك خضار شوربه دجاج لحم الحاله

 سامهأ

 
 
 

مثال تطبيقـــــــــى

ملحوظة

طريقة االختالف ) التالزم فى الغياب ( -2

مثال تطبيقـــــــــى

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي



51

 
 

 

 . هى ببساطة جمع للطريقتين السابقتين فى البحث نفسه 
أى أن وجود العلة يستلزم وجود معلوهلا , وغياب العلة يستلزم غياب معلوهلا .

 وجودًا وعدمًا .لول العلة والمع ويجرى الباحث الطريقتين لبيان العالقة الطردية بين
 

  
 ) يستطيع الباحث أن يجمع بين الطريقتين ليعرف سبب التسمم من خالل الجمع بين طريقة االتفاق وطريقة االختالف (

 
 حالويات عصير سمك خضار شوربه دجاج لحم احلاله

جمدى

يوسف

وليد

اسامه

 

==================================================================== 
 
 

 ) أى االعتقاد بأن أى تغير فى العلة يصحبه تغير فى المعلول (. ) كلما تغريت العلة تغري املعلول بطريقه طردية(* ويقصد بها
 *) فإن أحدهما علة لألخرى أو معلواًل هلا (يصحبه تغير فى ظاهرة أخرى وهذا يعنى أن أى تغير فى ظاهرة *                                   

  
 
 
 
 
 

 

 

 وعلم أن علة معينة من العلتين هى علة لمعلول معين من المعلولين .*****  * إذا اكتشف باحث علتين لمعلولين مختلفين
 ن تكون العلة الباقية هى علة المعلول الباقى **  فيستدل أنه من المرجح أ                                           

  
 
 
 
 
 

  

ريقة الجمع بين االتفاق واالختالفط -3

مثال تطبيقـــــــــى

 طريقة التالزم  -4

 أمثلة * 

نالحظ زيادة البطالة وارتباطه الدائم بإرتفاع مستوى اجلرمية . -1         

زيادة الكالسيوم فى طعام األطفال وارتباطه بنمو عظامهم  -2   

 ة اإلعالنات تزيد من مبيعاته.التاجر الذى يالحظ أن كثر -3        

طريقة البواقى -5

 مثال تطبيقى
 الموسيقي (. –الشعر  –التمثيل  –) الرسم * و علمت ان مدرستك اشتركت في مسابقة الجمهورية في 

 الموسيقي ( –الشعر –) التمثيل *وعلمت ان مدرستك فازت بالمسابقة مع ثالث مدارس لكن الثالث مدارس فازت في 
 ) الرسم (فانك تستنتج ان مدرستك فازت بالجائزة المتبقية أال وهي                                         

 ) احتمالي وليس يقيني ( لكنه استنتاج                                                                    
 الموسيقي ( –الشعر  –) التمثيل تك بجائزة مكررة في النه ربما فازت مدرس                                    
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* لقد ساهم العديد من العلماء العرب فى تطوير املنهج االستقرائى التجريبى وأهمهم . 

 وكان يراها شرطًا ضروريًا للعلم . ) التدريبات (ليها اسم وأطلق ع) رجل التجارب العلمية (  * وصفه مؤرخوا العلم بأنه
 

 

 

   

العيون ( –اهلندسة  –الفيزياء  –البصريات  –) الرياضيات العلوم قدم اسهامات فى  كثري مناستخدم املنهج العلمى               -1

 ===================== استخدم املنهج العلمى فى تصحيح بعض املفاهيم السائدة فى ذلك الوقت -2  

* التى كانت تستند على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس      

 

أول مــــــــن ======================================================  -3

===========ُيعد املؤسس األول لعلم املناظري  ومن أوائل الفيزيائيني التجريبني .==================  -4

  *

 

* بفرض يفرضه من خالل مشاهداته , وذلك حتى يفسر الظاهرة التى يريد تفسريها . يأتى الكيميائى -1
أن يستنبط -2
كانت ستصدق على مشاهداته اجلديدة أم ال . * إىل الطبيعة , ليثبت ما إذا يعود بالنتائج -3

 * فإن صدقت حتولت الفرضية إىل قانون علمى . 
* ُيٌعول عليه فى التنبؤ مبا حيدث فى الطبيعة إذا توافرت ظروف بعينها . 

اعتمد على
االستقراء 

ائاًل (.) وأشار إىل هذا املعنى ق* على أنه منهج يقينى بهدف البحث عن حقيقة األشياء 

) ينتقل فيه الذهن من املعرفة اجلزئية إىل الكلية (.  
ا وقياسها , ثم حتويلها إىل بيانات رياضية .* وهو دراسة حاالت جزئية خمتلفة للقيام بتحليله 

من أجل الوصول إىل قانون ينطبق على كل احلاالت املتشابهة . 
منهج ابن اهليثم

) متييز خواص اجلزئيات (

 علماء المسلمين ودورهم فى المنهج االستقرائى التجريبى 
 

جابر ابن حيان  -1

 ) فمن كان دربًا كان عالمًا حقًا , ومن لم يكن دربًا لم يكن عالمًا (      هــــــــــــــــا قالــــــــــــــــهر مــأش*      
)  قد عملته بيدى وعقلى من قبل , وبحثت عنه حتى صح وامتحنته فما كذب (.* وأشار إلى أهم مراحل المنهج العلمى     

شرح خطوات المنهج االستقرائى التجريبى فى ثالث خطوات 

الحسن ابن الهيثم  -2

ع الكاميرا * أثبت أن الضوء يأتى من األجسام إلى العين وليس العكس , وإليه ينسب اخترا 
.

المنهج التجريبى عند ابن الهيثم 
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) أرسطو (

مبادىء غري مربهنة وإال سنرتاجع فى خطوات الربهان إىل ما ال نهاية "جيب أن يبدأ كل علم برهانى من "

أيًا كان التفسري الذى ننطلق منه , فبناء النظريات الرياضية ال يتأثر كثريًا بذلك *  

 * وهذا ُيعنى *

 قضية تعرب عن حتصيل حاصل أى أن حمموهلا ال يضيف جديد ملوضوعها. -1  

 تعتمد على مبدأ عدم التناقض بني أطرافها . -2  

ُتعرب عن اللزوم املنطقى مبعنى أن الشطر الثانى يلزم منطقيًا عن الشطر األول . -3  

 ترى نظرية فلسفية
 وترى نظرية فلسفية إخرى

 وترى نظرية فلسفية ثالثة
 وترى نظرية أخيرة      

قضايا رياضية . -2جمموعة مفاهيم .********  -1

معنى االستنباط وتطبيقه فى العلوم الصورية

 قال الفيلسوف اإلنجليزى المعروف 
 "برتراند رسل" 

 " أصبح المنــــــــــــــطق أكثر رياضية"
" وأصبحت الرياضيات أكثر منطقية"

ملنهج االستنباطى املنطق والرياضيات فى ا |أواًل 

 النسق الرياضى -أ
 

 معنى النسق الرياضى
 

لبابا

ثانىال
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 يتم بناء النسق الرياضى من خالل . 

هـــــــى 
) الطول والعرض وغيرها (أيضـــــــــــًا 

الــــبديــــــــــهــــــــــــــــيات
 أمثـــــــلة* واضحة

 الكل أكرب من جمموع أجزائه . -1

 الكل يعادل جمموع أجزاءه . -2

متساويان . الكميتان املتساويتان لكمية ثالثة  -3 

يعجز 

ــــــى وهـ

هى أول 
خطــوة
) بأنه ما له طول وعرض فقط () هى طول بغير عرض () ما ليس له أجزاء ( أمثلة  

المسلمات أو المصادرات 
شروط المسلماتحقائـــق

أن تكون متسقة غري متناقضة مع باقى النسق  -1

ت خاطئة.وإال أصبحت النظريا  

|أن تكون كافية  -2

لكى نربهن بواسطتها على مجيع نظريات النسق.  

أن تكون مستقلة .  -3

أى ال تكون مشتقة من مسلمات أخرى   

بها الباحث ليتخذها أساسًا للربهنةعلى قضايا أخرى .*  يسلـــــم 

العمومية مثل البديهيات .ليس هلا صفة * 

أمثلــــــــــة
)مسلمات إقليدس( 

 املستقيمان املتوازيان ال يتقابال مهما إمتدا . *

اخلطان املستقيمان يتقاطعان فى نقطة واحدة.* 

 ل وعرض وإرتفاعاملكان سطح مستوى له طو* 

 بناء النسق الرياضى -ب
 

 المعرفات -1
 

 الالمعرفات -2
 

 البديهيات و المصادرات -3
 

 أوجه االختالف بين البديهيات والمسلمات ) المصادرات(.
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يهيات ال حتتاج إىل برهان , فهى أمور نسلم بها دون أدنى استدالل .* املسلمات والبد

 

البديهيات -1
 البديهية -2
 تعتمد -3

 

مثالــــــــــــــهمعــــــــــــناه رمـــــــــــزهاملبدأ

مبدأ الذاتية 

مبدأ عدم التناقض

مبدأ الثالث املرفوع

)الوسط املمتنع(





 ــــــــــــــــــــةالخــــــالصـــ
 

 وفيما يلى عرض لتلك المبادىء
 

 أوجه اإلتفاق بين البديهيات والمسلمات
 

 استنباط النظريات ) المبرهنات( -4
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=============================== = 

صادقةاملقدماتص لكل الثدييات رئات 1م

ادقةصالنتيجةص كل الحيتان ثدييات 2م

صحيحة احلجةص لذا لكل احليتان رئاتن

املقدمات الصادقة والنتيجة الصادقة تضمن صحة احلجة فى بعض األحوا ل   

 

  

 

كاذبةاملقدماتك ر أرجل أجنحة لكل المخلوقات ذات العش 1م

كاذبةالنتيجةك لكل العناكب عشر أرجل2م

صحيحةاحلجةكلذا لكل العناكب أجنحةن

صادقةاملقدماتص كـــــــــــــــــــــل القطط ثديات 1م

صادقةالنتيجةص كــــــــــل النمور قطط2م

باطلةاحلجةصـود  ثدياتكـــــــل األســ ن

احلجج االستنباطية. |ثانيًا 

 تكون احلجة صحيحة ومقدماتها صادقة ونتيجتها صادقة  -1

كاذبة جتها ونتيومقدماتها كاذبة صحيحة تكون احلجة  -2

  عنى فساد احلجة الكاذبة والنتيجة الكاذبة ال تاملقدمات.
  احلجة الصحيحة ال تعنى صدق املقدمات بصورة ألية

فاسدةقد تكون املقدمات صادقة والنتيجة صادقة واحلجة   -3

* املقدمات الصادقة والنتيجة الصادقة ال تعنى بالضرورة صحة احلجة

أمثلـــــــــة علــــــــــى ذلــــك
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ص كـــــــــــــــــــــل القطط ثديات  1م

ص كــــــــــل النمور قطط 2م

ص كـــــــل األســـود قطـــط  ن

حــــــــــــجــــــــــة  فـــــــــــــاسدة  ) باطلة (  

ص كـــــــــــــــــــــل القطط ثديات  1م

ص كــــــــــل النمور قطط 2م

ص كـــــــل النمو ر  ثديات  ن

حــــــــــــجــــــــــة  صـــــحـــيــــــحـــــــة   

كاذبةمقدماتك كل الطيور ثديات1م

صادقةنتيجةك طط  طيوركل الق2م

صحيحةاحلجةصكل القطط ثديياتن

كاذبةمقدمات ك ثديات ذوات أجنحةكل 1م

كاذبةنتيجةك ذوات األجنحةحيتان ال كل 2م

فاسدةحجة كلذا كل الثدييات حيتانن

املقدمات صادقة والنتيجة صادقة  واحلجة صحيحة أو   قد تكون  فاسدةقد تكون    -4

  املقدمات الصادقة والنتيجة الصادقة ال تعنى صحة احلجة بصفة مطلقة

صحيحة قد تكون املقدمات كاذبة والنتيجة صادقة واحلجة  -5

احلجة الصحيحة ال يشرتط صدق مقدماتها 
.

فاسدةوالنتيجة كاذبة واحلجة  قد تكون املقدمات كاذبة  -6

املقدمات الكاذبة والنتيجة الكاذبة تؤدى لفساد احلجة أحيانًا
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ماجد شعبان بزيد  |أ              للصف الثالث الثانوى أسطورة الصعيد     

 
 

 .بًا ما تكون الحجج التى تصاغ باللغة العربية أو أى لغة أخرى صعبة التقويم  , وذلك لألسباب التالية غال *
 بسبب غموض تراكيبها . -2بسبب طبيعة ألفاظ اللغة الغامضة والملتبسة .                                  -1       

 إسلوب اللغة المجازى الذى يحدث الخلط . -5                                                         شمولها اللغة على ألفاظ مضللة  .         -4        
 

 . لذلك لجأ المناطقة فى العصور الحديثة إلى استخدام لغة رمزية اصطناعية , تخلو من أوجه القصور التى تصاغ بها القضايا 
  

                                              
 

 تحدد معانى واضحة لكل مفهوم . -1
توفر الوقت والمجهود فى التعامل معها . -2
 ) والتى تعنى أنه معنى بالعالقات التركيبية القائمة بين أجزاء القضايا (. تعكس صورية المنطق -3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 * القضية األولى .
 ) ق (من حيث التركيب فهى قضية بسيطة , وتعنى أنها خالية من الدوال الصدقية , فنرمز لها بحرف من الحروف األبجدية               

 * القضية الثانية .
 (  ق (  ويرمز لها بالرمز السلب ) النفى (قضية بسيطة , على الرغم من اشتمالها على رابط              

   اختصارًا لقيمة الكذب . ) ك (اختصارًا لقيمة الصدق , و  ) ص (وسوف نستخدم
 

 
 

 ج

 هناك صياغات متعددة تعبر عن السلب فى اللغة العربية  *
  

 ية ورغم وجود فروق بين معانيها , إال أنها تشترك فى نفى أو سلب القض * 
  

 
 

  
 
 

 

ققضية موجبةمسر  تسافر إىل اإلسكندرية كل أسبوع

ق قضية سالبةحسام ليس طالبًا فى كلية األداب

ق . لقضية عطفية حسن موظف وسحر أستاذة جامعية

ل Vق  قضية انفصالية  إما أن أذاكر دروسى أو أستمع إىل املوسيقى

لق   قضية شرطية لزومية  إذا أمطرت السماء إبتلت األرض

لق قضية التشارط ) التكافؤ ( ستتقدم مصر إذا  وفقط إذا حققت التنمية الشاملة

 لم ال لن غير ليس

قيمة الصدق

ق  ق

ك ص

ص ك

الصياغة الرمزية للحجج االستنباطية |رابعًا 

 أهم ما يميز الرموز المنطقية 
 

عرض لطريقة ترجمة القضايا من اللغة العربية إلى اللغة الرمزية باستخدام الدوال الصدقية

رابط  السلب أو النفى  -1

 *(إذا صدقت قضية فإن سلبها يكون كاذبًا والعكس صحيح  )    الحكم
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 عًا .* إذ من الممكن أن يكون عادل مدرسًا وخريج كلية الهندسة أى يحمل لقب مهندس  , وهنا يمكن أن يصدق األمرين م 

   
  

 
 

  * . ويرمز لها ) ق . ل (ثمة صياغات لرابط الوصل مثل ) لكن , و ( وغيرها
 

 
 

 
  

  
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 حـــجــــر )  أو ( حـــشــــرة .ذلك الشىء الذى يلمع فى الظالم  ***    -1          شوف األمثلة دى كدة
  يةالقـــاهـــرة )  أو (  اإلسكندرستهبط الطائرة فى *****  -2                                                    
                                                    

 
 

 
 

 الذى ال تكذب فيه القضية الفصلية إال فى حال كذب مفصوليها  يسمى ) بالفصل الضعيف ( . * وهناك نوعًا أخر من الفصل  
                                                                              

 
 

 عادل مهندس أو مدرس .  -2.   إما أن أذاكر دروسى أو أستمع إلى الموسيقى -1األمثلة دى  ***            شوف
 

 
 

v

ق. ل ل ق

ص ص ص

ك ك ص

ك ص ك

ك ك ك

ملحوظة هامــــة

رابط الوصل أو العطف -2

 ( ويرتبط  أساسًا بكلمة ) أو (  vرابـــــط  الفصل ونرمز له بالرمز ) 

 ) لها صفة التبادلية ( ) ق . ل ( = ) ل . ق (.وهذا معناه أن * 
 الحظ أن رابط الوصل يتصف بخاصية التبادلية . *
 أى يمكننا عكس وضع القضيتين البسيطتين دون تغيير فى قيمة صدق القضية المركبة . *
 حيث أن هناك تكافؤ منطقيًا بين القضيتين.* 

 " حيث يصدق الوصل إذا صدق طرفاه معًا , ويكذب إذا كذب أحد طرفاه"                                
" أمحد رجل أعمال ومحزة طبيب "

أى من الممكن أن يصدق فيها البديالن معًا 

 فيها كل موصوالتها أو أجزائها  ال تصدق قضية الوصل إال فى حالة واحدة , وهى الحالة التى تصدق 

 قيمة الصدق 

 فؤصفة التبادلية أو التكا

فى األمثلة السابقة يستحيل أن يصدق البديالن فى الوقت نفسه

 الفـصــل القـــــــــــــوى

 الفـصــل الضعيــــــــف

 الحـــكــــم
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===   

  
 
 
 
 
 

 

 
  

   
 

 

 

 ( .   ** بالتالى ***** وجواب الشرط  بالمقدم * * والذى يرمز له بالرمز )                     (  ****** ) ويمكن تسمية فعل الشرط   *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل  vق ل ق

ص ص ص

ص ك ص

ص ص ك

ك ك ك

قvل تكافىءل vق 

  لق   ل ق

ص ص ص

ك ك ص

ص ص ك

ص ك ك

 رابـــــط  الشـــــرط  

القضية الشرطية ال تكذب إال فى حال صدق مقدمها وكذب تاليها

يصدق الفصل الضعيف  إذا صدق أحد طرفيه ويكذب إذا كذب طرفاه  
 ًامع

 الحـــكــــم

 قيمة الصدق 

 صفة التبادلية أو التكافؤ

 نالحظ أيضًا *
 

  بالتبادلية يتصف أيضًا رابط الفصل * 
 ) أى يمكن عكس وضع القضيتين دون تغيير فى قيمة صدق قضية الفصل المركبة (   

 ( ) حيث أن هناك تكافؤًا منطقيًا بين القضيتين                                           
  

 الحـــكــــم

 قيمة الصدق 

 * ال يتصف هذا الرابط بالتبادلية .
 ية .* مما يعنى أن أى ترتيب فى أجزاء القضية الشرطية قد يحدث فرقًا فى قيمتها الصدق

 ) صادقة ( .إذا كان أيمن مصريًا , فإن أيمن عربى .  -1 أمثلة بص كدة .                                   
                     )  كاذبة (.إذا كان أيمن عربيًا , فإن أيمن مصرى   -2                                                            

 
 

 صفة التبادلية أو التكافؤ
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  ) إذا وفقط إذا (.* ونرمز له  بالرمز )                    ( ونعبر عنها بالعبارة 
 ( . 4هذه السنة سنة كبيسة , إذا وفقط إذا , كانت تقبل القسمة على   )  -1مثال                                                                                                        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 قضية تصدق فى حالتين .توضيح للمثال السابق       *     

 ( .                                       4حالة صدق طرفيها ) أى حال كون السنة كبيسة وكونها تقبل القسمة على  -1                                                                    
  4ن السنة غير كبيسة , وعدم قبولها القسمة على وحال كذبها ) أى حال كو -2                                                                   
 وتكذب حال اختالف قيم صدق هذين الطرفين  -3                                                       

 

 ) ينجح المرشح فى انتخابات اتحاد الطلبة إذا وفقط إذا حصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين (. -2مثال 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

لق   ل ق

ص ص ص

ك ك ص

ك ص ك

ص ك ك

 لتشارط ) التكافؤ (رابـــــط ا 

 قضية تصدق فى حالتين 
 * إذا حصل على أكثر من نصف األصوات ونجح فى االنتخابات .

 كنه لم ينجح .* إذا لم يحصل على أكثر من نصف األصوات ل
* بخالف ذلك تكون القضية كاذبة .

 الحـــكــــم

   يصدق التشارط إذا صدق طرفاه معًا أو كذبا معًا, وغير ذلك فهو كاذب                     

 قيمة الصدق 
 حكم أخر * تكون قضية التشارط   ****  

 صادقة إذا صدق طرفيها .  -1                               
 صادقة فى حالة كذبهما .  -2                                                   

 كاذبة حال اختالف قيم صدقهما . -3                                                  
 

 صفة التبادلية أو التكافؤ

 يتصف أيضًا بخاصية التبادلية .رابط التشارط  *
 أى يمكننا عكس وضع القضيتين البسيطتين . دون تغيير فى قيمة صدق قضية التشارط المركبة . *               

 ضيتين .حيث أن هناك تكافؤ منطقيًا  بين الق *
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 إلى فهم العالم , غير أن إسلوبه يختلف عن األنشطة الفكرية األخرى مثل ابة لحاجة البشر العلم استج
أو إلى أحكام الفطرة ( . –واألدب واألسطورة  –) الفن                                                 

 نشطةالعلم يوفر تفسيرات موضوعية تفوق ما تقدمه تلك األ
 . ؛ ألن العلماء لديهم معايير لديهم معايير موضوعية للحكم على جودة األبحاث التى يتم اجراؤها                                      

 

 * يحوز العلم قيمة كبرى عند معظم الناس .
 التى جعلت حياة البشر أطول وأيسر . بسبب التطورات والتقنية -2.بسبب صرح المعرفة الذى شيدته أجيال عديدة من العلماء   -1

 تمتعه بسلطة معرفية بسبب منهجه الذى يتميز بالموضوعية   -4بوصفه تجليًا للموهبة البشرية فىالبحث فى مختلف المجاالت .  -3
  

 
 

 العلم من المنظور المعاصر العلم من المنظور التقليدى التمايز 

       
الطبيعة

 
  

*

 

                       
الـــــــغــــرض 

 
    

 *  المنهج االستقرائى التقليدى يهدف  

 

 

الــفـــــــرض
 

*بتفنيد هذا الفرض مستندًا إلى المالحظات والتجارب                    

* لهذا هو فرض من الدرجة الثانية

 
 
 
 
 

========================================================================================= 
 

 
 

 التى تعنى أن العلم ُمحايد ال يتأثر بأحكام القيمة وال برغبات األفراد وأهوائهم . *
 

============================= .=======================================================
 

 

 إذ أن النتائج التى يتوصل إليها العلماء غير نهائية وتقبل النقاش والتقصى والتعديل . *                                      

التكامل بني املنهج االستقرائى واملنهج االستنباطى

  بين النظرة التقليدية والنظرة المعاصرة المفهوم المعاصر للعلم |أواًل 
 

 خصائص العلم فى ضوء المنهج العلمى المعاصر  |ثانيًا 
 

 الموضوعية  -1
 

  حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير-2
 

لبابا

ثالثال

أ / محمد عبد العال الكنز للمرحله الثانويه

ت / ٠١٢٧٦٦٨٦٤٤٧ الكنز للصف الثالث الثانوي



 

62

 
 

 لك المشكلة فقط , إنما على كل المشكالت المماثلة .فليس المقصود بمعالجة القضية أو حل مشكلة أن األمر يتعلق بت  *             
 
 

  يمثل الخطوة األولى فى مسار الطريق المنهجى للوصول للقوانين والنظريات فى العلوم الطبيعية* التحقق من صدق الفـروض                     
 رون أنسقة نظرية كاملة .ال يختبرون فروضًا مفردة معزولة , وإنما يختب * الباحثون  فى تلك العلوم 

 
 
 
 
 
 

 

 االستعانة بلغة المنطق الرمزى , ولغة الرياضيات التى تتصف بالدقة والتجريد .  * يتم عن طريق
 * فى عصر النهضة ينظرون إلى الرياضيات باعتبارها خادم للعلم , أما فى العصر الراهن يتحدث العلماء عن ترييض العلم . أهمية الرياضيات

صياغة قضاياه فى لغة رمزية  رياضية .* أى   
تباين العلوم فى 

 استخدام الرياضيات
  |الفيزياء والكيمياء  -1

 ) العلم هو القياس (.األخرى تستخدم الرياضيات بصورة أو بأخرى , حتى سادت تلك العلوم مقولة  أما العلوم الطبيعية -2
 وهىتسعى لتحقيق هذه الخاصية وإن كانت تواجهها صعوبات عديدة  * ) علم النفس واالجتماع والتاريخ ( لوم االجتماعيةأما الع

 االجتماعية .  وهذ األمر تفتقر إليه العلوم -2  
 
 

 التنبؤ
 

فر شروط  معينة * عبارة عن قضية يتم تحديدها بدقة تصاغ فى صورة كمية , تتنبأ بما سيحدث فى المستقبل فى ظل توا  

 * التفاحة التى تسقط من الشجرة مثاًل تنجذب إلى األرض وفق درجة من التسارع .مثال

الفرض العلمى 
 المقبول

 يتعين أن تترتب عليه تنبؤات محددة يمكن اختبارها , عكس الفروض الالعلمية فنادرًا ما تقدم فروض يمكن اختبارها . *
  ) مثل تنبؤات المنجمين (.مية فى االختبار فأصحابها  ال يقرون بفشلها . ورغم فشل تلك الفروض الالعل *

الفرض العلمى ليس 
 أداة تفسير

مثال وإنما قادر على التنبؤ أيضًا                                                                                       *  
 األلهة س لسنوات طويلة قادمة , بينما التفسيرات القديمة تعتبر ه غضب منتنبؤ العلماء  بخسوف القمر وكسوف الشم

 

 
 
 
 
 
 

 

 ( 2مثال )  
 * نجح العلماء فى التنبؤ بالموجات الصغيرة التى تحدث عنها أينشتاين منذ حوالى قرن من الزمن .

 وأن التحقق من هذا األمر مستحيل . ما موجات جذب هائلة () إذا اصطدم جسمان من الثقوب السوداء سيترتب على اصطدامه* حيث ذكر فى نظريته 
 * ولكن العلماء تمكنوا من ذلك باستخدام تجربة جديدة .

 

 يتميز العلم المعاصر بالتجريد والتعميم  -3
 

 قابلية العلم للقياس  -5
 

 التنبؤ والمخاطرة بتكذيب النظريات  -6
 

التحقق من صدق الفرض   - 4

 * مثال ) التجربة فى الفيزياء  ال يمكن أن ُتفند فرضًا واحدًا معزواًل , وإنما ُتفند مجموعة نظرية كاملة  (
 ونظريات نشأة الكون ( –لجيولوجيا وا –وهذا األمر واضحًا فى ميادين ) البيولوجى  )                             

 

هالى"  (هالى)   1* مثال

 (هالى)
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 **********************************  وهذا يعنى******************  العلم عملية دينامية مفعمة بالحيوية  

 * والفروض يتم اختبارها بمقارنة تبؤاتها بمالحظات جديدة .                                                                    
=================================================================================== 

 
 

 له وظيفة منهجية وهى القدرة على تقديم تنبؤات عن ظواهر لم نالحظها بعد . -2***** القدرة على تفسير الظواهر الطبيعية التى نالحظها  -1  
 يقى للعبقرية العلمية .فحسب بل يعبر عن التجلى الحق ) جسور (ليس مجرد تخمين أو تفسير   -2

  

 
 
 

 

 بواسطة مالحظات وتجارب ) أى نستطيع تحديد شروط تكذيبه () ولكن (  -1

  
 

 باستخدام المعطيات التجريبية المتاحة , وهذا األمر يتضمن قدرة المعطيات على تكذيب الفرض .*                                         
 

 
 

 

 اقة (الط –* تشير بعض الفروض ) الفروض الصورية ( إلى كيانات ) ال تخضع لإلدراك الحسى المباشر ( ) اإللكترونات 
                  *

 
 
 

 * الفرض ال يتحقق تجريبيًا بطرق مباشرة 
 
 

 

 

 دة .* الفرض ال يفسر دائمًا ظاهرة مفر
         

 بلية للتفنيد * القا

 الفروض فى المنهج العلمى المعاصر |ثالثًا 
 

 وظيفة الفرض العلمى فى المنهج العلمى المعاصر 
 

شروط الفروض فى المنهج العلمى  |رابعًا 
 المعاصر

 

 خصائص الفرض فى المنهج العلمى المعاصر |خامسًا 
 

 

 

فى الصحراء () إما أن تمطر أو ال تمطر ) إن المطر ال يسقط فى الواحات أبدًا (
) وهى إمكان صدق البديلين فى قضايا الفصل (

 

 أن يتم صياغته بصورة تجعله قابل للتفنيد) للتكذيب(  -1
 

 إمكان اختباره بواسطة طرق تجريبية   -2 
 

 
 د الفرض عالقة محددة بين ُمتغيرين أو أكثر بحيث يمكن التحقق منها .يحد -3 

 
 يجب أن يترتب على األخذ به مقارنات تقبل االختبار -4  
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 وضع وصياغة الفروض لتفسير مشكلة تحتاج إلى تفسير . -1
االستدالل على ما يترتب على هذا الفرض من نتائج , وصياغتها بصورة رمزية . -2

فروض العلم تظل احتمالية  وليست يقينية -4 

 أخرى  ريق مقارنة الظاهرة موضوع البحث بظواهرتتم صياغة الفرض عن ط -5
 

 

  

التفسري عند همبل يقوم على أساس سببى , ومنطق التفسري عنده يقوم على معيارين هما . ||ملحوظة      

اجلمع بني النموذجني االستنباطى والنموذج االستقرائى . -1

 ينبغى أن يشمل أى تفسري سببى مقدمة تتضمن قانونًا عامًا واحدًاصحيحًا على األقل -2

) وبذلك النماذج التفسريية ال ختتلف باختالف العلوم الطبيعية أو االجتماعية (      

يقوم على أســاس

أهميتـــــــــــــــه

م .2050* االحتباس الحرارى يؤدى إلى غرق المدن الساحلية والدلتا عام مثال

 مالى .نموذج استقرائى احت -2نموذج استداللى عقلى ) استنباطى ( **  -1فى نظريته بين نموذجين للتفسير   مييز  همبل

فالتفسري امُلحكـــــم

 اجليـــــــــــــد

يتم صياغته فى 

صورة تنبؤ  حمدد 

 املعامل 

) فيزيقية أو اجتماعية (.

فقد أراد إعادة بناء منطق التفسري .*  

مثال هلمبل

وتضمن ثالثة 

عناصر أساسية

 القواعد االسترشادية لطرق البحث فى المنهج العلمى المعاصر  |سادسًا 
 

اصر نماذج للتفسير فى المنهج العلمى المع |سابعًا 
 المعاصر

نموذج " كارل همبل " " نموذج القانون الحصرى المستغرق  -1 
" 
 

خلى بالك
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ث يرى أن الفروض تأتى أوال وليس املالحظة , ثم يتم اختباراها واحلكم عليها جتريبيًا .* حي

 الذى رأى . " كلود برنار "وقد أيده فى ذلك العالم والفيلسوف الفرنسى 
الختبار الفكرة. وهو يتولد من الحدس العقلى أو الالشعور أو المالحظة اإلمبريقية , ثم يأتى دور التجربة * الفرض أسبق من التجريب

عن طريق استنباط نتائج جزئية تلزم عن هذه الفروض . * ويتم عادة االختبار

ثم دور التجريب واملالحظة.

 كلود برنار ( -نموذج ) وليم هويل -2 
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 *   والسيربنطيقا علم مشوىل .

 

 * السيربنطيقا وعالقتها بالعلوم األخرى .

   |ريف الروبوت * تع

 *

                                                                                                                      

 ُتحيل الشخص إلى التقاعد وترفع نسب البطالة بين الناس . -1

 .ُتعد سببًا فى القضاء على الطبقة الوسطى واتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء -2

 % من األعمال ألية وال حاجة للبشر فيها80تجعل ما يقارب من -3

 وتطبيقات الواقع االفتراضى (. –الذكاء اإلصطناعى  –مثل ) تطبيقات شبكة اإلنترنت 
 

املنطق وتكنولوجيا االتصال

 مفهوم السبرنطيقا . -أواًل 
 

 * علم جديد جاء كثمرة لتضافر عدة علوم وأهمها الفسيولوجيا والرياضيات 
 وُيعد عالم الرياضيات ) نوربرت فينر ( هو المؤسس الحقيقى لهذا العلم الذى ُيعد علمًا تتداخل نظرياته مع علوم متعددة . *

 
 تعريف السيبرنطيقا

 

 
 تعريف النظام السيبرنطيقى 

 

 

 مجاالت السيبرنطيقا 
 

 سلبيات تكنولوجيا الروبوتات
 

 التضمينات االجتماعية واألخالقية للحوسبة األلية  |ثانيًا 
 

لبابا

الرابع
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 األفراد والجماعات بسهولة متجاوزًا حدود الزمان والمكان .تمكن اإلنسان من ممارسة أشكال عديدة من اإلتصال والتواصل بين  -1
 ينمو الحوار الجماعى ويزداد التفاعل على مختلف المستويات عن طريق مواقع التواصل االجتماعى . -2
كما أنها تسهم فى تقليل العزلة بين كبار السن وذوى االحتياجات الخاصة وتدفعهم إلى ممارسة أدوار اجتماعية جديدة . -3
تفرز هذه الوسائل أنماطًا جديدة من طرق التفكير الخالق  -5 اعد فئات عديدة على حل مشكالتها .******تس -4
تعزز التماسك االجتماعى وتسهم فى زيادة الحوار بين الشعوب .  -6

========================================================================== 
  

                                                              

 ** وتلك الصور يجب مجابهتها , وهى إحدى مهمام الدراسات األخالقية * ومن أهم سلبيات تكنولوجيا المعلومات                                                                     
 

 ية حتى بين أفراد األسرة الواحدة حيث   تسهم فى خلق نوع من العزلة االجتماعية والفرد -1
 حيث ينسحب الفرد من دائرة العالقات االجتماعية , وتعمق الشعور بالوحدة .*                                                
 اإلنسانية السليمة والتعاطف مع األخرين .وهو أمر من شأنه أن ُيفقد الفرد ممارسة العالقات  *                                               

 وقف عن استخدامها أو ابتعد عنها تسهم فى تفاقم مشكلة اإلدمان على استخدام اإلنترنت وشعور الفرد بالتوتر واالنزعاج إذا ت -2
 قة باإلنترنت.           بروز مشكالت تتعلق بتأثير التكنولوجيا على القانون واألخالق ونشأة أنواع جديدة من الجرائم المتعل -3 

 =======================================================================ظهور مشكالت مستحدثة مثل -4

 الحصول على الصور والهويات بطريقة غير مشروعة الستغاللها فى أنشطة غير مشروعة .======================= -5

تهدف إىل *  الثقافة الرقمية

 اإلنرتنت  االستخدام األمن لتعليم الطالب املعلومات على  -1

.التوثيق عند استخدام املعلومات  -3احملافظة على حقوق املكلية الفكرية للغري  *************     -2

السلوك الرقمى

بعض القواعد وتشمل ************ 

 تعامل دائم مع المعلمين وزمالئك باحترام , حتى لو كنت ال تجتمع معهم وجهًا لوجه . -1          
احم خصوصيتك , وال تقوم بإرسال رسالة إلكترونية أو نشر معلومة ال تريد أن تعرفها لألخرين . -2

الصحة والسالمة  

 الرقمية

 جابيات الحوسبة األلية إي
 

 الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات 
 

 كيفية التعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات  |ثالثًا 
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|األخالق العملية 

 )  مهمة جدًا  (هنا فى هذا الجانب تكمن فى                         فلسفة األخالق مهمة لذلك ***** فإن

الوازع األخالق والوازع الدينى

 

 

 كمبيوتر ممكنًا * قام على أساس أعمال كل من *: إن المنطق الحديث الذي جعل ال* 

 زتــــــــليبن 1 
 الذي قادت اكتشافاته إلى : *

 ولــــجورج ب 2

 نــــــــجون ف 3

 

 المكونات المــــادى  _المكون األول - 1 
 . {( v الوصل " . " والفصل )}* يقوم الحاسوب فى تصميمه المادى على الثوابت المنطقية التى يكشف عنها المنطق الرمزى 

) جورج بول (.

)فتتضح أهميته

) الدوائر اإللكرتونية (. حيث هيأ هلم تصميم وبناء النواة األساسية ألى جهاز إلكرتونى والتى عرفت باسم

 البرمجيات  _لثانى المكون ا -2
الذكاء االصطناعى -3لغات الربجمة  -2قواعد البيانات  -1

 المعلومات. لو أراد باحث الذكاء االصطناعى بناء قواعد بيانات .... يقوم بتخزينها على أساس العالقات المنطقية بين هذه |* فمثاًل
 
 

 الذكاء االصطناعى

 تعقيب على تكنولوجيا المعلومات 
 

 األساس المنطقى للحاسوب  |رابعًا 
 

 دور المنطق فى تطوير الحاسوب
 

 العالقة بين المنطق والذكاء االصطناعى |رابعًا 
 

 الذكاء االصطناعى ****
الذكاء  ة عملياتإلى أن يقوم الحاسب بمحاكا * مصطلح يطلق على علم من أحدث علوم الحاسب األلى ,,يهدف

التى تتم داخل العقل البشرى ,,, حيث تصبح لدى الحاسوب القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات بشكل 
 منطقى وبنفس تفكير العقل البشرى
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" إىل حد ما "  * 

) رغم ثبات العالقة بني املنطق وبني الذكاء االصطناعى انقسم العلماء إىل فريقني حول جدوى االستفادة من املنطق (

الفريق المؤيد ) يمثله بعض المناطقة (                                                                                            

قلب الذكاء االصطناعى

جون مكارثى

منطق احملمول 

كوالسكى

مثل التفكري غري الرتيب والتفكري باحلس املشرتك    

 
 

  تزال قوية* بالرغم من االنقسام حول دور املنطق فى الذكاء االصطناعى إال أن العالقة بينهما ال

 ويثبت ذلــــك   

الفريق المعارض ) يمثله بعض علماء النفس (

 رؤيــــــــــــــــة نقديـــــــــــــة 

ملحوظة هامة

 شكل العالقة بين المنطق والذكاء االصطناعى
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َاليات االستدالل -2اللغة املنطقية الرمزية    ***********************  -1  

رفة ) مرحلة التجهيز للربنامج الذكى (  .متثيل املع -1  

.تشغيل الربنامج من خالل َاليات االستدالل  وطرق التفكري املتعددة )مرحلة التنفيذ( والتى يتم فيها ادخال الربامج ) مرحلة الربجمة (  -2  

همة املطلوبه منه من خالل لغة الربجمة.من خالل أوامر االستدالل اخلاصة بالربامج على جهاز احلاسوب, يقوم الربنامج باجناز امل -3  

 * يمكن تقسيم دور المنطق إلى ثالثة أدوار رئيسية وهى *
 

 1 1- مع ظهور املنطق الرمزى .

   2-   بظهور الذكاء االصطناعى. 

  3- من خالل احلصيلة املعلوماتية وباستخدام قدراته العقلية .

   4-  حماكاة العقل البشرى تستلزم تزويد احلاسبات حبصيلة ضخمة من املعرفة.

5- مبا أن اللغة الطبيعية يغلب عليها اللبس أحيانًا واحلشو أحيانًا . 

  6- فالتمثيل املنطقى ُيبسط مهمة َالة االستدالل ويزيد من سرعتها

 

 * ادراك علماء الذكاء االصطناعى أن املنطق علم دراسة التفكري,وأن التفكري هو قلب الذكاء,

.ء االصطناعى إىل معرفة منط التفكري االستنباطى ودراسته * من هنا سعى علماء الذكا  

 كاء االصطناعى كنموذج (.دور المنطق فى بناء تكنولوجيا االتصاالت ) الذ |خامسًا 
 

 كما ساهم المنطق
 

 األدوار المنطقية فى الذكاء االصطناعى  -2
 

 دور المنطق فى تمثيل المعرفة  -أ
 

 المنطق مصدر ألنماط التفكير -ب
 

 دور المنطق الرمزى فى الذكاء االصطناعى  -1
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صطناعى ومنها * تتعدد أمناط التفكري املنطقية فى الذكاء اال  

 دور المنطق الرتيب والمنطق المرن فى الذكاء االصطناعى 

ر الـــــرتيبغــيـــــــ املنطـــــــــــــــــــــــق  

) بالتفكري الرتيب (.

 املنـــــــــطــــــــــــــــق املـــــــــــــــــــــــرن

" لوكاشفيتس ".

" كان يتعامل مع قضيتان من اجلمل هما الصدق والكذب " 

مثل ) التشخيص الطبى واألحجام (.   

 مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 " وهكذا يحاول المنطق المرن أن يعالج مثل هذه القضايا "

 جةاسهامات المنطق فى تصميم وبناء العديد من لغات البرم -ج
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 اعئٍخ اٌجبة االٚي 

  اٌفٍغفخ ٚلعبيب اٌجيئخ
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 االٚي  اٌجبةاعئٍخ 

  اٌفٍغفخ ٚلعبيب اٌجيئخ

 

 ٚظؼ ِٛلف اٌفالعفخ ٚاٌمٍّبء رغبٖ رٙذيذاد اٌجيئخ اٌؽجيميخ . -1

 ؽذد اٌّمصٛد ثبٌفٍغفخ اٌجيئيخ .-2

 إٌزبئظ اٌّزشرجخ لٍٝ رٙذيذاد اٌجيئخ اٌؽجيمخ ؟ ِب-3

 ٚظؼ ِمٕٝ اٌجيئخ ٌغٛيب ٚاصؽالؽيب .-4

 اٚي ِٓ اعزخذَ وٍّخ ثيئخ ثّمٕب٘ب االصؽالؽٝ ُ٘ لٍّبء اٌّغٍّيٓ )دًٌ لٍٝ رٌه( -5

)ِشد اٌماللخ ثيٓ االٔغبْ ٚاٌجيئخ ثمذح ِشاؽً( فٝ ظٛء اٌمجبسح ٚظؼ ِالِؼ ِشؽٍخ اٌزمذيظ  -6

 ٚاٌزؤٌيٗ 

 ٔبلش لاللخ االٔغبْ ثبٌجيئخ فٝ ِشؽٍخ اٌمٙش ٚاالعزجذاد. -7

 ٚظؼ لاللخ االٔغبْ ثبٌجيئخ فٝ ِشؽٍخ االعزغالي ٚاٌغيؽشح -8

 ٚصؼ لاللخ االٔغبْ ثبٌجيئخ فٝ ِشؽٍخ اٌزفغيش ٚاٌزٛـيف .-9

 ٚظؼ عٙٛد اٌمٍّبء ٚاٌفالعفخ فٝ ِشؽٍخ االؽزشاَ ٚاٌصْٛ. -11

 صشٔب اٌؾبظش )لًٍ صؾخ اٚ خؽؤ اٌمجبسح(ٔشؤح اٌفٍغفخ اٌجيئيخ فٝ ل-11

 اٌٛلٝ ثبٌزّٕيخ اٌجيئيخ اٌؽجيميخ ٚاٌؾفبؾ لٍيٙب ٔشؤ ِٕز اٌمذَ  )ؽًٍ(-12

 وشف اٌّصشيْٛ اٌمذِبء لٓ ؽجُٙ اٌشذيذ ٌٍجيئخ اٌؽجيميخ )دًٌ لٍٝ رٌه(-13

 لذط اٌّصشيْٛ اٌمذِبء اٌجيئخ ٌذسعخ اٌمجبدح  )ؽًٍ اٌمجبسح(-14

 ٌؽبٚ يمذ اٌّجذا ٚاٌّآي اٌزٜ ربرٝ ِٕٗ وً االشيبء  )ٔبلش(يشٜ اٌصيٕيْٛ اْ ا-15

 وبْ ي )لٍٝ اثٓ سظٛاْ( اعٙبِبد فٝ ِيذاْ اٌفىش اٌجيئٝ )دًٌ( -16

 اروش اعٙبِبد اثٓ خٍذْٚ فٝ ِغبي اٌجيئخ -17

 ؽذد االعبط االخاللٝ اٌزٜ اعزٕذ اٌٝ عيٕغش فٝ اٌذلٛح ٌؾمٛق اٌؾيٛاْ .-18

 ش( فٝ اٌذلٛح ٌؾمٛق اٌؾيٛاْ  )ٚظؼ(شبسن )رَٛ سيغبْ( )عيٕغ -19

 دلب )عيٕغش( الٔصبف اٌؾيٛاْ )دًٌ لٍٝ رٌه( -21

 يٕجغٝ لٍٝ االٔغبْ اْ يؾبفؿ لٍٝ االسض ثىبفخ لٕبصش٘ب  -21

 )أغت اٌمجبسح ٌمبئٍٙب ِٛظؾب ٚعٙخ ٔفشن(

 اوذ دأيبي وبال٘بْ لٍٝ ؽمٛق االعيبي اٌمبدِخ ) دًٌ لٍٝ رٌه(  -22

 ق االسض . لًٍ صؾخ اٚ خؽؤ رٌه ا٘زُ ٔبيظ ثؤخال-23

 ٔشؤح إٌّفّبد غيش اٌؾىِٛيخ ٌزؾميك غشض ِميٓ . ٚظؼ-24

 لشف إٌّفّبد اٌجيئيخ غيش اٌؾىِٛيخ .-25

 ارخزد اٌغّميبد ٚإٌّفّبد غيش اٌؾىِٛيخ لذح ِشاؽً ٌؾّبيخ اٌجيئخ . ٚظؼ -26

 اروش ّٔٛرعيٓ ٌٍغّميبد ٚإٌّفّبد اٌجيئيخ غيش اٌؾىِٛيخ -27



 ُِضبٗىيه اُؼبٓه                     سِسِه اٌُ٘س                                                                                                                  

 74407767110د/                                     اػداد / ٓحٔد ػجد اُؼبٍ                                                                         

 زشػ ِغّٛلخ ِٓ االعبٌيت اٌزٝ رغُٙ فٝ ؽّبيخ اٌجيئخ اٌؽجيميخ ِٓ اٌزٍٛس.ال -28

 رجٕٝ ٔبيظ ِز٘جب يذلٝ االيىٌٛٛعيخ اٌمّيمخ .. ؽًٍ -29

 رٙذيذ اٌجيئخ اٌؽجيمخ عمً اٌفالعفخ ٚاٌمٍّبء يٙزّْٛ ثمعبيب اٌجيئخ .. ٔبلش -31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئِخ اُجبة اُضبًٗ 

اُجيىُىعيخ  رؤيخ اُلِسلخ ُالخالم

 واُطجيخ
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 اُضبًٗ  اُجبةاسئِخ 

 رؤيخ اُلِسلخ ُالخالم اُجيىُىعيخ واُطجيخ

 : ػرف أُصطِحبد االريخ 4ش

 ا(االخالم اُزطجيويخ 

 ة(اُجيىريوب

 ط(االسز٘سبخ اُجشري 

 : ػَِ صحخ او خطأٓب يًِ ٓغ اُزؼِيَ:4ش

 اُجيىُىعيب .ا(رزؼِن االخالم اُجيىطجيخ ثأخالهيبد اُطجيت او ػبُْ 

 ة(يإيد اُلٌر اُجيىريوً اُدئوراطيخ واُحىار .

 ط( رزؼِن اخالهيبد اُؼيبدح ثسِىًيبد اُطجيت 

 د( يزٔيس اُلٌر اُجيىريوً ثأٗه خيبًُ .

 هـ( اهزصرد اخالهيبد اُسيبسخ اُصحيخ ػًِ ٓس٘ىييٖ .

 و( رىضغ اخالهيبد اُؼيبدح ٖٓ هجَ االطجبء 

 ب واُلِسلخ .. دَُ ػًِ ذُي : رىعد ػالهخ ثيٖ اُجيىريو3ش

 : اخالم اُؼيبدح احد ٓغبالد االخالم اُجيىطجيخ .. حَِ اُؼجبرح 1ش

 :اخالهيبد اُسيبسخ اُصحيخ احد ٓغبالد االخالم اُجيىطجيخ ..حَِ اُؼجبرح 5ش

 : اخالهيبد اُجحش اُؼًِٔ ٓىضغ اهزٔبّ) ديليد روش( .. وضح وعهخ ٗظرى.7ش

ىُىعيب ظهىر ًضير ٖٓ أُشٌالد االخالهيخ واُلِسليخ ٓ٘هب االٗغبة اُص٘بػً .. حَِ :صبحت اُزودّ كً ػِىّ اُجي0ش

 اُؼجبرح .

 : هضيخ زرع االػضبء وٓىد اُدٓبؽ ٗزغخ ػٖ اُضىرح اُجيىُىعيخ كً ٓيدإ اُطت ..حَِ 6ش

 : اعت ػٖ االرً :9ش

 ػ٘ه ..حَِ اُؼجبرح.ا( اُغي٘ىّ اُجشري رؿْ اهٔيزه اال إ ه٘بى اُؼديد ٖٓ أُشٌالد اُزً ٗزغذ 

 ة(ٓب اُ٘زبئظ أُزررجخ ػًِ االسز٘سبخ اُجشري ؟

 ط( وضح ٓىهق ػِٔبء اُديٖ ٖٓ هضيخ االسز٘سبخ .

 د(ُالخالم اُطجيخ ٓغٔىػخ ٖٓ أُؼبيير .. اذًر رِي أُؼبيير .

 هـ( ُِٔىاكوخ أُسز٘يرح خٔسخ ػ٘بصر ..ٗبهش صالصخ ٓ٘هْ .

 ُزطجيوبد اُجيىُىعيخ واُطجيخ .و( اذًر اهْ أُشٌالد اُزً ٗزغذ ػٖ ا

 ز( اػرض عهىد ًال ٖٓ )ًبالهبٕ ويىٗبش ( كً ٗشأح اُجيىريوب ورطىرهب .

 ( وضح رأي ًال ٖٓ :47ش

 ا( احٔد زويَ كً اُغي٘ىّ اُجشري 

 ة( د. ٓصطلً ٓحٔىد كً هضيخ االسز٘سبخ.

 ( ٗزظ ػٖ رو٘يبد اُزدخَ اُىراصً ٓغٔىػخ ٖٓ اُؼىاهت .. ٗبهش .44ش

 ًر رؼريق )عبًِيٖ روش ( ُِجيىريوب ..( اذ44ش

 ( اصطجؾ اُلٌر اُجيىريوً ثبُصجـخ اُلِسليخ .43ش

 ( رزحدد اخالهيبد اُسيبسخ اُصحيخ كً صالس ٓسزىيبد رئيسخ ..حَِ 41ش
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 ( حدد أُوصىد ثأخالهيبد اُجحش اُؼًِٔ .45ش

 (ٗبهش هضيخ اسزئغبر االرحبّ وٓب رطرحه ٖٓ ٓشبًَ .47ش

 ر أُزررجخ ػًِ هضيخ زرع االػضبء ( اسز٘زظ االصب40ش

 ( ٓب اُ٘زبئظ أُزررجخ ػًِ ٓشٌِخ اُغي٘ىّ اُجشري ؟46ش

 (حَِ ػ٘بصر أُىاكوخ أُسز٘يرح 49ش

 ( ُِزحري اُىراصً ػىاهت سِجيخ ػًِ اُلرد .. ثرهٖ ػًِ ذُي 47ش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                  

 اٌضبٌش اعئٍخ اٌجبة

                                           

 اٌفٍغفخ ٚأخالليبد إٌّٙخ
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 اٌضبٌش  اٌجبةاعئٍخ 

 اٌفٍغفخ ٚأخالليبد إٌّٙخ

 

 : اعت لٓ االرٝ :1ط

 ا( يٍمت اٌمًّ دٚسا ٘بِب فٝ ٔٙعخ االُِ ..ٚظؼ
 ة( ؽذد اٌّمصٛد ثؤخالق إٌّٙخ .

 اخالق إٌّٙخ..ٔبلشط(اخزٍف اٌفالعفخ ؽٛي اعظ ِٚمبييش 

 د(ٚظؼ اعجبة ٔشؤح ِجؾش اخالق إٌّٙخ .

 ٘ـ( وبْ ِٓ اٌعشٚسٜ ٚظك ِيضبق اخاللٝ ٌٍّٕٙخ ..لًٍ

 : لًٍ صؾخ اٚ خؽؤ ِب يٍٝ :2ط

 ا(يؾصً االٔغبْ لٍٝ خيشاد اٌؽجيمخ ثذْٚ لًّ .

 ة(لٛح اٌمعالد ٚؽذ٘ب رىفٝ العزغالي اٌؽجيمخ ٚرشٚيعٙب .

 ّٕٙيخ ٚاالخالق اٌمبِخ .ط( رٛعذ صٍخ ثيٓ االخالق اٌ

 د(يمذ اٌعّيش ٚاٌٛاصق اٌذيٕٝ ّ٘ب ِميبس االٌضاَ اٌخٍمٝ الصؾبة إٌّٙخ.

 ٘ـ( اخالليبد إٌّٙخ رزغُ ثبٌٕغجيخ .

 ٚ( يصمت اٌزّيض ثيٓ االخالق إٌّٙيخ ٚاالخالق اٌّضبٌيخ .

 ص(االعزخذاَ االِضً ٌٍّٛاسد ِٓ فٛائذ االٌزضاَ ثّٛاصيك اخالليبد إٌّٙخ .

 :اٌّمبييش االخالليخ ٌٍّٕٙخ ٔبثمخ ِٓ صمبفخ اٌّغزّك.. دًٌ لٍٝ رٌه3ط

 :ِجؾش اخالليبد إٌّٙخ اؽذ لعبيب االٌزضاَ اٌخٍمٝ ..فٝ ظٛء اٌمجبسح ٚظؼ:4ط

 ا( اعجبة ٔشؤح ِجؾش أخالليبد إٌّٙخ 

 ة(أعجبة ـٙٛس ِفَٙٛ أخالق إٌّٙخ 

 ِٕٙزُٙ .. ٕ٘بن ِٓ اصؾبة اٌّٙٓ ِٓ ٌُ يٍزضَ ثمٛالذ ٚاخالليبد:5ط

 اروش ثمط ِفب٘ش لذَ االٌزضاَ

 : ِزٝ يزؾمك اٌّٛلف االخاللٝ اٌصؾيؼ الصؾبة اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ؟6ط

 : ٌّيضبق اخالليبد إٌّٙخ اّ٘يخ لصٜٛ ..دًٌ لٍٝ رٌه .7ط

 : ِيضبق اخالليبد إٌّٙخ يؤدٜ اٌٝ رؾغيٓ االداء ..ٔبلش 8ط

 ِضً ٌٍّٛاسد ..اوذ صذق اٌمجبسح .: ِيضبق اخالليبد إٌّٙخ يغبلذ لٍٝ االٌزضاَ اال9ط
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 : لًٍ صؾخ اٚ خؽب ِب يٍٝ :11ط

 ا( ٌالٌزضاَ ثّيضبق اخالق إٌّٙخ دٚس ٘بَ فٝ رؾغيٓ االداء .

 ة( يعك اٌفيٍغٛف ِيضبق اخالق إٌّٙخ دْٚ إٌفش ٌٍٛالك .

 : وبْ ٌٍفالعفخ دٚس ٘بَ فٝ ٚظك اٌّٛاصيك االخالليخ .. ؽًٍ اٌمجبسح 11ط

 ة اٚ خؽؤ اٌمجبسح االريخ :: لجبسح صٛا12ط

 اؽذ )   ( يعك اٌفيٍغٛف االؼبس اٌّشعمٝ ٌٍّمبييش اٌزٝ رؾىُ اٌغٍٛن دْٚ ِشبسوخ

 : اعت لٓ االرٝ :13ط

 ا(ؽذد اٌّمصٛد ة: اٌٛـيفخ اٌمبِخ.

 ة( اروش رمشيف الخالليبد اٌٛـيفخ اٌمبِخ .

 : الخالليبد اٌٛـيفخ اٌمبِخ لذد لٕبصش .. ٚظؼ 14ط

 ثبخالليبد اٌٛـيفخ اٌمبِخ ِٛظك ا٘زّبَ اٌّؤعغبد ٚإٌّفّبد..لًٍ : االٌزضا15َط

 : ٕ٘بن آٌيبد ٌزؾغيٓ ٚرّٕيخ االلزجبساد االخالليخ فٝ ِغبي اٌٛـيفخ اٌمبِخ .. ٚظؼ 16ط

 :ِٓ ٚاعت اٌفيٍغٛف اٌّؾبففخ لٍٝ اٌٙٛيخ اٌضمبفيخ ٌٍّغزّك ..ؽًٍ 17ط

 ..ايّٙب رؤيذ؟ ٌّٚبرا؟:ؽذد افالؼْٛ عجيٍيٓ الشجبق اٌؾبعبد االعبعيخ 18ط

 :ؽذد ِٛلفه إٌمذٜ ِٓ اٌفىش االفالؼٛٔٝ رغبٖ اٌمًّ.19ط

 : الزجش اسعؽٛ ٔفبَ اٌشق ٔفبِب ؼجيميب ..لمت ثشأيه21ط

 :ا٘زُ اٌفبساثٝ ثزمغيُ اٌمًّ ٚرذسط اٌغٍؽخ ..اوذ صذق اٌمجبسح .21ط

 :ا٘زُ اثٓ خٍذْٚ ثبٌمًّ ٚاخالليبد اٌّٙٓ ..دًٌ لٍٝ رٌه22ط

 سأٜ وال ِٓ آدَ عّيش ٚ٘يغً ٌٍمًّ : ٚظؼ 23ط

 : اروش ِجشساد ا٘زّبَ اٌّؤعغبد ٚإٌّفّبد ثبخالليبد اٌٛـيفخ اٌمبِخ .24ط

  :ؽذد صالصخ ِٓ ِفب٘ش لذَ اٌزضاَ صبؽت إٌّٙخ ثؤخالليبرٙب25ط
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 اٌشاثك  اٌجبةاعئٍخ 

 اُزلِسق وػالهزه ثبُويْ    
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 : اعت لٓ االرٝ :1ط

 ا(ٌٍزفٍغف اّ٘يخ فٝ ؽيبح اٌفشد ٚاٌغّبلخ .. دًٌ لٍٝ رٌه 

 ة( ؽذد اٌّمصٛد ثّفَٙٛ اٌزفٍغف .

 : ؽذد اٌّمصٛد ثبٌميُ فٍغفيب .2ط

 : رزؾذد اٌميُ اٌفٍغفيخ االعبعيخ فٝ صالس ليُ )اٌؾك , اٌخيش , اٌغّبي( ..ٚظؼ اٌفشق ثيّٕٙب.3ط

 ميُ ..ؽًٍ اٌمجبسح .: رٛعذ لاللخ ثيٓ اٌزفٍغف ٚا4ٌط

 : اٌجؾش لٓ اٌؾميمخ اِش صمت ..فٝ ظٛء اٌمجبسح ٔبلش ليّخ اٌجؾش لٓ اٌؾميمخ .5ط

 : رزمذد ٔفشيبد اٌؾميمخ ٌذٜ اٌفالعفخ .. ِيض ثيٕٙب 6ط

 :ليّخ االعزمالي اٌزارٝ اؽذٜ اٌميُ اٌزٝ رىغجٙب اٌفٍغفخ ٌذاسعيٙب .. ٚظؼ7ط

 بس وً شئ( ..ٔبلش :سفك )ثشٚربعٛساط( شمبس )االٔغبْ ِمي8ط

 :لًٍ صؾخ اٚ خؽؤ ِب يٍٝ :9ط

 ا( إٌمذ اٌفٕٝ أؽذ فشٚق لٍُ اٌغّبي .

 ة(اٌميُ راريخ ِٚٛظٛليخ فٝ ٔفظ اٌٛلذ .

 ط( يٛعذ فشق ثيٓ اٌزفىيش لٓ ؼشيك اٌغيش ٚاٌزفىيش االعزمالٌٝ .

 د( يشٜ )ثشٚربعٛساط( اْ اٌميُ ِؽٍمخ .

 فخ اٌّمبصشح.٘ـ( ٚعذد ليّخ إٌضلخ االٔغبٔيخ فٝ اٌفٍغ

 ٚ( ِميبس إٌغبػ ٌذٜ اٌجشعّبريٓ ٘ٛ رؽبثك اٌؾميمخ ِك اٌّمبسف اٌزٝ ٌذيٕب .

 ص(يزّيض اٌزفىيش اٌفٍغفٝ ثبالعزمالي اٌفىشٜ .

 ػ( ليّخ اٌؾشيخ ليّخ ثغيؽخ .

 : اعت لٓ االرٝ :11ط

 ا(يٕصت اٌجؾش فٝ لٍُ اٌغّبي لٍٝ اٌغبٔت إٌفشٜ ..لًٍ صؾخ اٚ خؽباٌمجبسح 

 ؾشيخ ليّخ ِشوجخ ..ٚظؼ ة(ليّخ اٌ

 ط( لشف اٌؾشيخ ٌغخ ٚاصؽالؽب .

 د(ٌٍؾشيخ ٔٛلبْ )ؽشيخ االخزيبس , ؽشيخ اٌفمً ( ِيض ثيّٕٙب.
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 ٘ـ( رؾذ اٌؾشيخ ثضالصخ ؽذٚد .. اششػ اصٕيٓ ِٕٙب 

 ٚ( االٔغبْ ِميبس وً شئ لٕذ وال ِٓ عمشاغ ٚثشٚربعٛساط .. ٔبلش 

 )اٌؾك , اٌخيش , اٌغّبي ( ؽًٍ رٍه اٌمجبسح  ص( رزؾذد اٌميُ اٌفٍغفيخ االعبعيخ فٝ ليُ

 ػ( رؽٛس ِفَٙٛ اٌميُ فٝ اٌمصش اٌؾذيش ٚاٌّمبصش .. ٚظؼ .

 غ( ِيض اٌفالعفخ ثيٓ ٔٛليٓ ِٓ اٌميُ ..ايّٙب رؤيذ؟ ٌّٚبرا؟

 ٜ( اروش خصبئص اٌميُ .

 ن( ليّخ اٌخيش ِٛظٛق ا٘زّبَ لٍُ إٌّؽك .. ٚظؼ .

ظشة ِٓ إٌفش اٌممٍٝ يٙذف اٌٝ ِمشفخ االشيبء لٍٝ ؽميمزٙب  : اعّك اٌفالعفخ لٍٝ اْ اٌفٍغفخ11ط

 ..ؽًٍ اٌمجبسح .

: اٌفٍغفخ ٚؽذ٘ب ٘ٝ اٌزٝ رّيض االلٛاَ اٌّزٛؽشيٓ ٚاٌّٙغيٓ ..أغت اٌمجبسح ٌمبئٍٙب ِٛظؾب ٚعٙخ 12ط

 ٔفشٖ .

 : اعزٕزظ اّ٘يخ اٌزفٍغف فٝ ظٛء ِب دسعذ .13ط

 اٌفٍغفيخ : ؽذد اٌّمصٛد ثّصؽٍؼ اٌميُ ِٓ إٌبؽيخ 14ط

 : ليّخ اٌؾك يذسعٙب لٍُ إٌّؽك ..اششػ 15ط

 : ليّخ اٌغّبي رّضً ِؾٛس اٌجؾش ثمٍُ اٌغّبي ..ٚظؼ 16ط

 : ليّخ اٌخيش يذٚس ؽٌٛٙب لٍُ االخالق .. ٚظؼ 17ط

 : ليّخ اٌغّبي ِؾٛس اٌجؾش فٝ االعزبؼيمب ..ؽًٍ اٌمجبسح .18ط

 خ ..ؽًٍ اٌمجبسح .: ٕ٘بن ِٓ اٌفالعفخ ِٓ يشٜ اْ اٌميُ راريخ ٔغجي19ط

 : ٕ٘بن ِٓ اٌفالعفخ ِٓ يشٜ اْ اٌميُ ِٛظٛليخ ..ٔبلش 21ط

 : اٌميُ راريخ ِٚٛظٛليخ فٝ اْ ٚاؽذ ..ٚظؼ رٌه21ط

 : ٚظؼ خصبئص اٌميُ فٝ ظٛء ِب دسعذ.22ط

 : يجذا اٌفىش اٌفٍغفٝ ٔشبؼٗ ِٓ اٌؾيبح اٌيِٛيخ ..دًٌ لٍٝ رٌه 23ط

 ً صؾخ اٚ خؽب اٌمجبسح : ؽشيخ االٔغبْ ِؽٍمخ ثال ؽذٚد.. ل24ٍط

 : اٌفٍغفخ ِغٙٛد ٌزٕغيك اٌميُ .. ٚظؼ 25ط

 : رمذ ليّخ ؽت اٌّمشفخ ٔشبؼب ٚاليب.. لًٍ.26ط

 : ليّخ اٌجؾش لٓ اٌؾميمخ رجذإِز ِمشفخ االٔغبْ ثبٌمبٌُ اٌّؾيػ ثٗ ..ٔبلش 27ط

 : رزمذد ٔفشيبد اٌؾميمخ ٌذٜ اٌفالعفخ ..ٔبلش فٝ ظٛء ِب دسعذ .28ط

 ٌؾميمخ ٘ٛ ِؽبثمزٙب ٌٍٛالك .. دًٌ لٍٝ رٌه ثّضبي .: ِميبس ا29ط

 : االٔغغبَ ٘ٛ ِميبس اٌؾميمخ ٌذٜ فئخ ِٓ اٌفالعفخ ..دًٌ لٍٝ رٌه.31ط

 : اروش ششٚغ اخزجبس صؾخ اٜ ؽميمخ .31ط

 : ؽذد اٌّمصٛد ثميّخ االعزمالي اٌزارٝ .32ط

 ؽب اٌمجبسح : ليّخ االعزمالي اٌزارٝ رمٕٝ اٌزجميخ اٌمّيبء ..لًٍ صؾخ اٚ خ33ط

 : يمذ اٌزغبِؼ اٌفىشٜ ِمِٛب ِٓ ِمِٛبد اٌزفٍغف .. ٚظؼ 34ط

 : ٌٍزغبِؼ اٌفىشٜ اّ٘يخ فٝ ؽيبح اٌفشد ٚاٌّغزّك ..ٔبلش 35ط
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